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  ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

ค าน า 
 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ของโรงเรียน ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบัญ 

                                         หน้า 

ค าน า              

สารบัญ               

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร                                                                    

            

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                      

 
 

ภาคผนวก 
 - มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 - ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 

 - โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย รหัส 1110100620 ท่ีต้ัง 62 ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 0-2215-7335  

โทรสาร 0-2215-3713   e-mail Samakomsa@hotmail.com Website www.samakhomsatreethai.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อปี พุทธศักราช 2495  เปิดสอนระดับช้ันเตรียมปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

จ านวนนักเรียน 371 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 37 คน  

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง  
ระดับปฐมวัย  

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ดีมาก  
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ  

  2.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
 2.2 รายงานการประเมินภายในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 2.3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.5 สารสนเทศของสถานศึกษา 
 2.6 รายงานการประชุม 
 2.7 วารสารประจ าปีของโรงเรียน 
 2.8 รายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
 2.9 ผลสัมฤทธิ์ต่างๆ 
   - บัญชีเรียกช่ือนักเรียน 
   - สมุดประจ าตัวนักเรียนปฐมวัยปีท่ี 1 – 3 
 2.10 หลักสูตรของสถานศึกษา 
 2.11 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.12 ผลงานนักเรียน / ช้ินงาน / สมุดงานนักเรียน 
 2.13 ผลงานครู  
   - การเขียนบันทึกประจ าวัน Journal 
   - บันทึกความรู้ 
   - คู่มือครู 
   - วิจัยในช้ันเรียน 

mailto:Samakomsa@hotmail.com


 

 

 

 2.14 Website / Facebook ของโรงเรียน 
  3)   โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1    
  คุณภาพของเด็ก  

3.1.1 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย 
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและปฏิบัติต่อกัน โดยไม่แบ่งแยก 

3.1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์  
ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง 
 3.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจ และกล้าแสดงออก 

3.1.4 จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
  3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม “นักส ารวจน้อย” เพื่อไปส ารวจสถานท่ี อาทิ 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ , วังพญาไท , ตึกใบหยก , ห้างแพลตตินั่ม แฟช่ันมอลล์ (ประตู) , ตลาดโบ้เบ๊ เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เนื่องจากสภาพท่ัวไปของเขตราชเทวี เป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งท่ีอยู่
อาศัย  

3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ R.E.A.D. MODEL โดยใช้ 
นิทานประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน พัฒนาด้านการฟัง และพูด ให้เกิดความพร้อมในการเรียนอ่าน
เขียน และมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
      3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 จัดหาวิทยากร หรือส่งครูอบรมเกี่ยวกับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง 
            3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 ฝ่ายบริหารประสานงานเจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งครู
และบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
  3.6  แผนปฏิบัติงานท่ี 6 สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในระดับเครือข่าย
สถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปล่ียนทักษะ ประสบการณ์ เทคนิค นวัตกรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  
ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  มาตรฐานด้าน  ระดับการศึกษา  

1. ไ ด้รับเครื่องหมายเ ชิดชู เกียรติ “คุรุสดุ ดี” 
ประจ าปี 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันท่ี    
17 มกราคม 2562 

 
ม.2 

- ปฐมวัย 
- การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ไ ด้ รั บ เ ชิญ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ แ ล ะ
ประสบการณ์การศึกษาในระดับปฐมวัย ร่วม
ประชุมสนทนากลุ่ม ในโครงการ “การศึกษา
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย
และวัยเรียน (ภาคกลาง) ณ ห้องประกายเพชร  
ช้ั น  2  โ ร ง แรม เอ เ ชี ย  ร าช เทวี  ก รุ ง เทพฯ              
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 

ม.2  - ปฐมวัย 

3. ได้รับโล่เกียรติคุณ “เป็นบุคคลผู้เสียสละ อุทิศ 
ตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” จากส านักงาน
ศึกษาธิการกรุงเทพฯ เนื่องในวันครู  
16 มกราคม  2563  

ม.2 
- ปฐมวัย 
- การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
5) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

5.1 การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
  5.2 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ 
        ( Coding ) 
  5.3 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

     5.3.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
      5.3.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
   5.4 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
   5.5 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
  2.1  ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับดีมาก   
   2.2  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                    2.1.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
                    2.1.2 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                    2.1.3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                    2.1.4 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
                    2.1.5 สารสนเทศสถานศึกษา 
       2.1.6 รายงานการประชุม 
       2.1.7 วารสารประจ าปีของโรงเรียน 
       2.1.8 รายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
       2.1.9 ผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ 
        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 9 กลุ่มสาระ 
        - ผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
        - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        - ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
         - ผลการทดสอบ RT และ ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  
   2.1.10 หลักสูตรของสถานศึกษา  
   2.1.11 แผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.12 ผลงานนักเรียน,ช้ินงาน,สมุดงานนักเรียน 
   2.1.13 ผลงานครู  
                            - การเขียนบันทึกประจ าวัน Journal 
                          - บันทึกความรู้ 
           - คู่มือครู 
                          - วิจัยในช้ันเรียน 
   2.1.14 Website /Facebook /วารสาร/สารนิทัศน์/สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
          2.1.15 การท า MOU 3 ปี (2559-2561) ในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นการคิด อ่าน เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับครูในระดับช้ันประถมศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ STEM และเข้าร่วมโครงการ  SMT  กับ สสวท. ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึง



 

 

 

ปัจจุบัน มาจัดกิจกรรมฐานทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Sciences Show) ท าโครงงาน SMT  กิจกรรม    บูรณาการ 
STEM ในทุกระดับช้ัน           

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1  โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม(Good Practice) โดย
เพิ่มการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  3 ปี (2561-2563)  ในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับอ าเภอ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันระหว่าง สสวท.กับโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  โดยมีผู้เช่ียวชาญจาก 
สสวท.มาติดตามและให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการ โครงงาน กิจกรรมบูรณาการตามความ 
สนใจของนักเรียน เกี่ยวกับ การรีไซเคิลถุงนม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ในทุกปีการศึกษา 
        3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี 3  กิจกรรมทักษะชีวิตให้นักเรียนไปจ่ายตลาดมหานาค  เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการส่งเสริมการมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพให้กับผู้เรียนมากขึ้น  ท้ังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียน 
  3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 จัดหาวิทยากร หรือส่งครูอบรมเกี่ยวกับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง 
            3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 ฝ่ายบริหารประสานงานเจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งครู
และบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
          3.6 แผนปฏิบัติการท่ี 6 ฝ่ายบริหารจัดช่ัวโมงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ระดับช้ันละ 
1 ช่ัวโมง โดยเน้นการเรียนรู้ด้านการส่ือสารกับครูชาวต่างประเทศ (บริษัท Fun Language) 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  มาตรฐานด้าน  ระดับการศึกษา  

1. ได้รับโล่เกียรติคุณ “เป็นบุคคลผู้เสียสละ อุทิศ 
ตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” จากส านักงาน
ศึกษาธิการกรุงเทพฯ เนื่องในวันครู 16 มกราคม  
2563  

ม.2  

  
- ปฐมวัย  
- การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  

2. ได้รับรางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจ าปี 
2561 จากส านักงานส่งเสริมสวัสดิการ และ   
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2561 

 
ม.3 

 
- ปฐมวัย 
- การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 



 

 

 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
3. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา  
เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2562 

ม.2 
- ปฐมวัย 
- การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
5) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  5.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  5.2  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
  5.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
  5.4 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  5.5 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์

(Coding) 
  5.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

     5.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
      5.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
  5.7 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  5.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
  5.9 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

        (....................................................) 
                                         วัน................เดือน.........................................พ.ศ. 

 
 
 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย รหัส 1110100620 ท่ีต้ัง 62 ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 0-2215-7335  

โทรสาร 0-2215-3713   e-mail Samakomsa@hotmail.com Website www.samakhomsatreethai.ac.th 

ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อปี พุทธศักราช 2495  เปิดสอนระดับช้ันเตรียมปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    

จ านวนนักเรียน 371 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 37 คน  

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
 
     

mailto:Samakomsa@hotmail.com


 

 

 

1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีท่ี 1 2 - 19 13 - - 32 
อนุบาลปีท่ี 2 2 - 18 21 - - 39 
อนุบาลปีท่ี 3 2 - 21 19 - - 40 

รวม 6 - 58 53 - - 111 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 - 11 14 - - 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 - 16 18 - - 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 - 12 22 - - 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 - 20 23 - - 43 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 - 17 18 - - 35 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 - 22 24 - - 46 

รวม 12 - 98 119 - - 217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้รับใบอนุญาต - -  - 1 

- ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ - -  - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - 2 - 2 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ 8 8 - - 8 

- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ 22 20 2 - 22 

- ครูต่างชาติ -  - - - - 
รวม 30 28 4 - 32 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...1.... : …12…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ...1.... :…12…… 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...1.... : …8…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ...1.... : …18… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 8 1 - - - - 

ภาษาไทย - - 4 1 - - 

คณิตศาสตร์ - - 4 - -  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 2 - - 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 2 - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - - - 
ศิลปะ - - 3 - - - 

การงานอาชีพ - - 1 - - - 

ภาษาต่างประเทศ - - 2 - - - 
 

  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน - - 
- ลูกเสือ 3 - 
- เนตรนารี 3 - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 12 - 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว - - 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 

 
 
 
 
 



 

 

 

   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 3 26 4  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  3 26 4  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 6 52 4 2 - 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ความรู้     คู่คุณธรรม 
วิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะชีวิต  คิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติตนดีและอยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข 
พันธกิจ ระดับปฐมวัย 

1. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีเหมาะสมกับวัย 
2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ 
พัฒนาการท้ัง 4 และบริบทของสถานศึกษา 
3. พัฒนาการบริหารการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
5. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
6. ส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี  
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงและส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
7. จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 



 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจ (ต่อ) ระดับขั้นพื้นฐาน 

ด้านวิชาการ   
1.  พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมีทักษะใน
การส่ือสารท่ีดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ตามศักยภาพ 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน 
4.  ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยโดยเน้น
นักเรียน เป็นผู้ปฏิบัติจริง 
5.  ส่งเสริมการใช้ห้องประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน 
6.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ 
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย มี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
2.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
3.  พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ  จริยธรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
ระดับปฐมวัย 
ด้านกิจการนักเรียน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและพลานามัยให้กับเด็กทุกคน 
2. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
3. เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท้ังภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 
4.   ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีน้ าใจ รักความเป็น
ไทย 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจ  (ต่อ) ระดับขั้นพื้นฐาน 

ด้านกิจการนักเรียน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและพลานามัยให้กับนักเรียน
ทุกคน 
2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความถนัด และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
3.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
4.  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตพื้นฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ รัก
ความเป็นไทย 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความตระหนักและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคม  
ระดับปฐมวัย 
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่ 
1. สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ใช้สถานท่ีในการท ากิจกรรมในด้าน 
ต่าง ๆ  
2. จัดหาทรัพยากร ส่ือ อุปกรณ์ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่าง 
เหมาะสมตามวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ได้อย่าง
สมดุล มีบริการสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กในทุก ๆ ด้าน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการและการเรียน 
การสอนของโรงเรียน 
4.   สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์ใช้สอยมากท่ีสุด 
 



 

 

 

 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจ  (ต่อ) ระดับขั้นพื้นฐาน 

ด้านธุรการ/อาคารสถานที่ 
1.  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สถานท่ี 
2.  ปรับปรุงห้องประกอบการต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ และการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
4.  สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
ด้านวิชาการ 
1. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีเหมาะสมกับ 
วัย 
2. โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
3. ครูได้รับการส่งเสริมให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. เด็กในระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 2 และ 3 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 
5. ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ 
6. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี 
ความสุข 
7.   ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 
8.   โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภาย 
นอกสถานท่ี เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงและส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
9.   ในทุกภาคการศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
10.  โรงเรียนมีการติดตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
11.  ครูประเมินเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง เพื่อจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 



 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย   (ต่อ) ระดับขั้นพื้นฐาน 

ด้านวิชาการ   
1.  ทุกปีการศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านความใฝ่รู้ และการมี
ทักษะในการส่ือสารท่ีดี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 2.  ทุกปีการศึกษา นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียนร้อยละ 60 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  ทุกปีการศึกษา นักเรียนทุกคนมีพัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ตามศักยภาพของนักเรียน  
 4.  ทุกปีการศึกษา นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การแสวงหาความรู้  
 5.  นักเรียนทุกคนใช้ห้องประกอบการและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ในการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์  
 6.  ทุกปีการศึกษามีการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะตามความสามารถ 
ระดับปฐมวัย 
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่  
1.   โรงเรียนจัดสร้าง จัดหา ห้องประกอบการต่างๆ ในโรงเรียน สนามเด็ก
เล่นพร้อมอุปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กในทุก ๆ ด้าน 
2.   โรงเรียนมีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคาร และบริเวณ
โรงเรียนเพื่อปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและเอื้ออ านวยพร้อมใช้
ประโยชน์ 
3.   โรงเรียนมีการปรับระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ ปี 
4.   โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงามในทุกปีการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่  
 1.  ทุกปีการศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาห้องประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 2.  มีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคาร และบริเวณโรงเรียน เพื่อ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีเอื้ออ านวยและพร้อมใช้ประโยชน์  
 3.  มีการปรับระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ ปี  
 4.  มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนท่ีร่มรื่น สวยงามในทุกปีการศึกษา 



 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย   (ต่อ) ระดับปฐมวัย 

ด้านกิจการนักเรียน  
1.  เด็กร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตดี 
2.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
3.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
4.  เด็กร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบ มีน้ าใจ รักความเป็นไทย 
5.  เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 
6.  เ ด็กทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมท่ี ส่ง เสริมความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านกิจการนักเรียน 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตดี  
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความถนัด และความสามารถของ
แต่ละบุคคล 
3. นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีจริยธรรม คุณธรรม และรักความเป็นไทย  
6. นักเรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนในเรื่องการ
บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย   (ต่อ) ระดับปฐมวัย 

ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
2.  ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรมและเสริมความรู้ 
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง  ในแต่ละปีการศึกษา 
3.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
4.  พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน  
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่ายร้อยละ 80  มีส่วน
ร่วมในการเข้าประชุมวางแผนการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับสถานศึกษา 
2. ชุมชน  ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรมและเสริมความรู้  
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนไม่น้อยกว่า  8 ครั้ง  ในแต่ละปีการศึกษา 
3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ  จริยธรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านวิชาการ 

1.  จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกด้าน โดยมุ่งเน้น
ประสบการณ์ตรง 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความใฝ่รู้ และมีทักษะใน
การส่ือสารท่ีดี 
3.  จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น  กิจกรรม
บูรณาการ การสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรง การสอนแบบร่วมคิด
แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและการเรียนรู้ 
4.  จัดกิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เช่น การท า
โครงงาน จัดกิจกรรมบูรณาการแนวพหุปัญญา 
5.  นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงาน 
6.  จัดห้องประกอบให้พร้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7.  เตรียมพร้อมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านต่าง ๆ 
ด้านกิจการนักเรียน 
1.  การตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพฟัน และให้ภูมิคุ้มกัน โรค
ประจ าปี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย และเน้นถึงพิษภัยของยาเสพติด ท้ังจัด
โภชนาการท่ีปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ 
2.  จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจ 
3.  จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ตรง และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดแทรกการวิเคราะห์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตบน
พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนือ่ง และจัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนัก และปลูกฝังความเป็นไทยให้เกิดกับนักเรียน และนักเรียน
สามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6.  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการมีส่วนร่วม ดูแลและพัฒนาโรงเรียน 
พร้อมท้ังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 
 
 



 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
(ต่อ) 

ด้านบุคลากร / ความสัมพันธ์ชุมชน 
1.  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย 
2. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 
3.  จัดอบรมศึกษาดูงาน 
ด้านด้านธุรการ / อาคารสถานที่ 
1.  ปรับปรุงห้องประกอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ตรวจสภาพและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์ทุกภาคเรียน 
3.  พัฒนาระบบการตรวจสอบสารสนเทศ 
4.  จัดมุมธรรมชาติให้เปล่ียนแปลงน่ามอง และสวยงาม 

เอกลักษณ์ มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
อัตลักษณ์ เน้นความเป็นไทยในด้านภาษาและมรรยาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 

(ร้อ
ยล

ะ)
 

คุณ
ภา

พ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพของ
เด็กให้มีพัฒนาการ
พร้อมทั้ง 4 ด้าน 
เป้าหมายที่ 1 
เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

1.กิจกรรม 
วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 

2.กิจกรรม 
วันภาษาไทย 

111 ดีเลิศ 96.89 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3,9 

3.กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 98.37 ยอดเย่ียม 1.3,2.1,2.2 1,2,3,4 3 

4.กิจกรรมสนุกกับ
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 1.3,2.1,2.2 1,2,3,4 3 

5.กิจกรรม 
วันรัฐธรรมนูญ 

111 ดีเลิศ 97.58 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 

6.กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

111 ดีเลิศ 93.84 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 7 

7.กิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์และวันเด็ก 

111 ดีเลิศ 98.23 ยอดเย่ียม 1.3,2.1,2.2 1,2,3,4 1,2 

8.กิจกรรมวันยุทธหัตถี 111 ดีเลิศ 95.61 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 

9.กิจกรรมวันมาฆบูชา 111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 
10.กิจกรรมร่วมมือ
ร่วมใจใช้หมวกนิรภัย 

111 ดีเลิศ 96.96 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 

11.กิจกรรม 
Cleaning Day 

111 ดีเลิศ 98.17 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 

12.กิจกรรมประกวด
มรรยาทไทย 

111 ดีเลิศ 95.57 ยอดเย่ียม 1.3 1,2,3,4 3 

13.กิจกรรมด่ืมนม 111 ดีเลิศ 97.68 ยอดเย่ียม 1.1,1.3 1,3 1,2 
เป้าหมายที่ 2  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ และ
ควบคุมการแสดง 
ออกทางอารมณ์ได้ 

1.กิจกรรมวันไหว้ครู 111 ดีเลิศ 98.71 ยอดเย่ียม 3.1,3.2 1,2,3,4 3 

2.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.1,3.2 1,2,3,4 3,9 

3.กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
(รัชกาลที่ 10) 

111 ดีเลิศ 98.63 ยอดเย่ียม 3.1,4.1 1,2,3,4 3 

 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 

(ร้อ
ยล

ะ)
 

คุณ
ภา

พ 

ระดับปฐมวัย        

เป้าหมายที่ 2  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ และ
ควบคุมการแสดง 
ออกทางอารมณ์ได้ 
(ต่อ) 

4.กิจกรรม 
วันภาษาไทย 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.1,4.1 1,2,3,4 3,9 

5.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

111 ดีเลิศ 98.80 ยอดเย่ียม 
3.2,4.2,5.1, 

5.3 
1,2,3,4 3,9 

6.กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.1,5.4 1,2,3,4 3,9 

7.กิจกรรมวันลอย
กระทง 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.1,5.2,5.4 1,2,3,4 3 

8.กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

111 ดีเลิศ 98.50 ยอดเย่ียม 
3.2,4.2,5.1, 

5.3 
1,2,3,4 3,9 

9.กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

111 ดีเลิศ 93.84 ยอดเย่ียม 
3.1,4.1,4.3, 

4.4 
1,2,3,4 7 

10.กิจกรรมร่ืนเริง 
ส่งท้ายปีเก่า 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
3.1,4.1,4.3, 

4.4 
1,2,3,4 7 

11.กิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์และวันเด็ก 111 ดีเลิศ 98.23 ยอดเย่ียม 

3.1,3.2,4.2, 
5.1,5.2,5.3 

5.4 
1,2,3,4 1,2 

12.กิจกรรมวันครู 
111 ดีเลิศ 98.71 ยอดเย่ียม 

3.1,3.2,5.3, 
5.4 

1,2,3,4 3 

13.โครงการ 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

75 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
3.2,5.1,5.2 

5.3 
1,2,3,4 3 

14.โครงการสร้างวินัย
เชิงบวกในช้ันเรียน 

40 ดีเลิศ 87.50 ยอดเย่ียม 
3.2,5.1,5.2, 

5.3,5.4 
1,2,3,4 3 

15.กิจกรรม 
ทัศนศึกษา 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
3.1,3.2,5.1, 
5.2,5.3,5.4 

1,2,3,4 3 

16.กิจกรรมสนุกกับ
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.1,5.4 1,2,3,4 3,6 

17.กิจกรรมนิทาน 
ยามเช้า 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.1,3.2,5.4 1,2,3,4 9 

 

 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 

(ร้อ
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คุณ
ภา

พ 

ระดับปฐมวัย        

เป้าหมายที่ 2  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ และ
ควบคุมการแสดง 
ออกทางอารมณ์ได้ 
(ต่อ) 

18.กิจกรรมครอบครัว
สุขสันต์ร่วมกัน
สร้างสรรค์ภาพ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
3.1,3.2,4.1, 

5.4 
1,2,3,4 9 

19.กิจกรรม
นันทนาการยามเช้า
และสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
3.1,3.2, 
4.2,5.4 

1,2,3,4 9 

20.กิจกรรมนิทานเล่ม
โปรด (ยืม-คืนนิทาน
ประจ าสัปดาห์) 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 3.2,5.1,5.4 1,2,3,4 9 

เป้าหมายที่ 3  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
 

1.กิจกรรมวันไหว้ครู 111 ดีเลิศ 98.71 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3 
2.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3,9 

3.กิจกรรม 
วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3 

4.กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
(รัชกาลที่ 10) 

111 ดีเลิศ 98.63 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3 

5.กิจกรรม 
วันภาษาไทย 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3,9 

6.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

111 ดีเลิศ 98.80 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3,9 

7.กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 6.2,8.1,8.2 1,2,3,4 3,9 

8.กิจกรรมวันลอย
กระทง 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3 

9.กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

111 ดีเลิศ 98.50 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 3,9 

10.กิจกรรม 
วันรัฐธรรมนูญ 

111 ดีเลิศ 97.58 ยอดเย่ียม 6.2,8.1,8.2 1,2,3,4 3 

11.กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

111 ดีเลิศ 93.84 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 7 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา
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คุณ
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ระดับปฐมวัย        

เป้าหมายที่ 3  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
(ต่อ) 

12.กิจกรรมร่ืนเริง 
ส่งท้ายปีเก่า 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 6.2,7.2,8.1 1,2,3,4 7 

13.โครงการ 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

75 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
6.1,6.2,8.1, 

8.2 
1,2,3,4 3 

14.โครงการสร้างวินัย
เชิงบวกในช้ันเรียน 

40 ดีเลิศ 87.50 ยอดเย่ียม 
6.1,6.2,8.1, 

8.2,8.3 
1,2,3,4 3 

เป้าหมายที่ 4  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้
มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 

1.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 

9.2,10.3, 
11.1,11.2, 
12.1,12.2 

1,2,3,4 3,9 

2.กิจกรรม 
วันภาษาไทย 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 9.1,10.2,12.2 1,2,3,4 3,9 

3.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

111 ดีเลิศ 98.80 ยอดเย่ียม 
9.1,9.2,10.3,
11.1,11.2 

1,2,3,4 3,9 

4.กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
9.1,10.2,10.3

,12.1,12.2 
1,2,3,4 3,9 

5.กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

111 ดีเลิศ 93.84 ยอดเย่ียม 

9.1,9.2,10.1,
10.2,10.3,11.
1,11.2,12.1, 

12.2 

1,2,3,4 7 

6.โครงการ 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

75 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 
9.1,10.3, 
12.1,12.2 

1,2,3,4 3 

7.โครงการสร้างวินัย
เชิงบวกในช้ันเรียน 40 ดีเลิศ 87.50 ยอดเย่ียม 

10.2,10.3, 
11.1,12.1, 

12.2 
1,2,3,4 3 

8.กิจกรรมทัศนศึกษา 
111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 

9.1,9.2,10.1,
10.2,10.3, 
11.1,11.2 

1,2,3,4 3 

9.กิจกรรมสนุกกับ
วิทยาศาสตร์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 

9.1,9.2,10.1,
10.2,10.3, 
11.1,11.2, 
12.1,12.2 

1,2,3,4 3,6 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 

(ร้อ
ยล

ะ)
 

คุณ
ภา

พ 

ระดับปฐมวัย        

เป้าหมายที่ 4  
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้
มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 
(ต่อ) 

10.กิจกรรมครอบครัว
สุขสันต์ร่วมกัน 
สร้างสรรค์ภาพ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 

9.1,9.2,10.1,
10.2,10.3,11.
1,11.2,12.1, 

12.2 

1,2,3,4 9 

11.กิจกรรม
นันทนาการยามเช้า
และสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 

9.1,9.2,10.1,
10.2,10.3,11.
1,11.2,12.1, 

12.2 

1,2,3,4 9 

12.กิจกรรมนิทานเล่ม
โปรด (ยืม-คืนนิทาน
ประจ าสัปดาห์) 

111 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 

9.1,9.2,10.1,
10.2,10.3,11.
1,11.2,12.1, 

12.2 

1,2,3,4 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 
(ร้อ

ยล
ะ)

 

คุณ
ภา

พ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่1 
 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียนให้อยู่ใน
ระดับที่สูงข้ึน 

1. โครงการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

216 ดีเลิศ 99.52 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 

2. โครงการ  ส่งเสริม
ทักษะภาษาไทย 

216 ดีเลิศ 98.53 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 ,9 

3. โครงการหมวด
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

216 ดีเลิศ 96.22 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 

4. โครงการหมวด
ภาษาอังกฤษ 216 ดีเลิศ 

 
92.97 

 
ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 7 

5. โครงการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

216 ดีเลิศ 96.50 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 
6 

( 6.1 , 6.2) 

6. โครงการเสริม
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 

216 ดีเลิศ 86.58 ดีเลิศ 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 4 , 5 , 10 

7. โครงการด้านการ
วัดและประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

216 ดีเลิศ 79.58 ดี 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 

8. กิจกรรมทักษะชีวิต 216 ดีเลิศ 98.32 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 1 , 2 
9. กิจกรรมแนะแนว 81 ดีเลิศ 100 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 
(ร้อ

ยล
ะ)

 

คุณ
ภา

พ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่2 
 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทย 

 

10. กิจกรรมรีไซเคิล 216 ดีเลิศ 85.58 ดีเลิศ 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 2 

11. กิจกรรมประกวด
มรรยาทไทย 

216 ดีเลิศ 95.63 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 

12. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

216 ดีเลิศ 95.63 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 

13. โครงการบูรณา
การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง เร่ืองถุงนม 
รีไซเคิล 

 
 

216 

 
 

ดีเลิศ 

 
 

96.50 

 
 

ยอดเย่ียม 

 
 

1 , 3 

 
 

1 , 2 , 3 , 4 

 
 

2 , 3 

14. โครงการ STEM 
เร่ืองสิ่งประดิษฐ์จาก
ภูมิปัญญาไทย 

 
216 

 
ดีเลิศ 

 
93.50 

 
ยอดเย่ียม 

 
1 , 3 

 
1 , 2 , 3 , 4 

 
6  

( 6.1 , 6.2) 

15. กิจกรรม 
สภานักเรียน 

216 ยอด
เย่ียม 

98.95 ยอดเย่ียม 1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 1 , 2 

16. โครงการ 
สุขภาพดีชีวีสดใส 

 
216 

 
ดีเลิศ 

 
99.60 

 
ยอดเย่ียม 

 
1 , 3 

 
1 , 2 , 3 , 4 

 
1 , 2 

17. กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด 

 
216 

 
ดีเลิศ 

 
97.86 

 
ยอดเย่ียม 

 
1 , 3 

 
1 , 2 , 3 , 4 

 
1 , 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 

(จ
 าน

วน
) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 

(ร้อ
ยล

ะ)
 

คุณ
ภา

พ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนากระบวน 
 การบริหารและจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทย 

 

18. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  
( 10 กิจกรรม หน้า 
49-50 ในแผนพัฒนา
คุณภาพ ) 

- ดีเลิศ 100 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 1 - 10 

19. กิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชน 
  - งานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

  - งานวารสารของ
โรงเรียน 
 

  - ทุนการศึกษา 

 
 

216 
 
 
 

216 
 
 

49 
 

 
 

80 – 
100 

 
 

80 – 
100 

 

80 - 
100 

 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

22.19 

 
 

ยอด
เย่ียม 

 
 

ยอด
เย่ียม 

 

- 

 
 
2 
 
 
 

2 
 
 

1 , 3 

 
 

1 , 2 , 3 , 4 
 
 
 

1 , 2 , 3 , 4 
 
 

1 , 2 , 3 , 4 

 
 
 
 
 

10 

20. โครงการนิเทศการ
สอน 

27 
 
 

98.55 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 1 – 10 

21. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 
  - กิจกรรมจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

80 – 
100  

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

ยอด
เย่ียม 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1 , 2 , 3 , 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 
(ร้อ

ยล
ะ)

 

คุณ
ภา

พ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 

 (ต่อ) 

- กิจกรรมการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
  - กิจกรรมประเมินผล
การใช้หลักสูตร 

27 
 
 

27 
 

80 – 
100 

 
80 – 
100 

100 
 
 

100 

ยอด
เย่ียม 

 
ยอด
เย่ียม 

2 
 
 
2 

1 , 2 , 3 , 4 
 
 

1 , 2 , 3 , 4 

 
 

1 - 10 

22. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
  - กิจกรรมอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมรายงานและ
ขยายผลการอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน 

35 
80 – 
100 

91.96 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 4 - 8 

23. กิจกรรมทัศนศึกษา 
216 

80 – 
100 

97.80 
 

ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 2 

24. กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

216 
80 – 
100 

98.34 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 2 

25. กิจกรรมการป้องกัน
อัคคีภัย 

216 
80 – 
100 

99.16 
ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 1 , 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 
(จ

 าน
วน

) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 
(ร้อ

ยล
ะ)

 

คุณ
ภา

พ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 

 (ต่อ) 

26. งานดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

35 
80 – 
100 

100 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 1 , 2 

27. โครงการจัดท าสื่อ
เทคโนโลยี 

35 
80 – 
100 

100 
ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 , 7 

28. งานการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 

35 
80 – 
100 

100 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 3 - 7 

29. กิจกรรมผลิตสื่อ
การสอนให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

26 
80 – 
100 

100 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 3 , 6 , 10 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
 พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

30. กิจกรรมสร้าง
เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 26 

80 – 
100 

100 
ยอด
เย่ียม 

2 1 , 2 , 3 , 4 1 - 10 

31. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนเพ่ือมุ่งสู่ผลการ
สอบ   O - NET  

 
46 

 
80 – 
100 

 สูง
กว่า
ระดับ 
ประ 
เทศ
ทุก
กลุ่ม
สาระ 

 
1 

 
1 , 2 , 3 , 4 

 
3 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
 ส่งเสริม 
 อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนให้ 

 โดดเด่น 

32. กิจกรรมประกวด
มรรยาทไทย 

216 
ยอด
เย่ียม 

95.57 
ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 

33. โครงการกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

216 
ยอด
เย่ียม 

98.53 
 

ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 3 , 9 

34. กิจกรรม 
จิตสาธารณะ 

216 
ยอด
เย่ียม 

100 
 

ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 1 , 2 

 
 
 
 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปร
ิมา

ณ 

(จ
 าน

วน
) 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ิมา

ณ 
(ร้อ

ยล
ะ)

 

คุณ
ภา

พ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ส่งเสริมนโยบาย
การปฏิรูป
การศึกษา 

35. โครงการบูรณาการ
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
เร่ืองถุงนมสร้างสรรค์ 

216 
ยอด
เย่ียม 

96.50 
ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 2 , 3 

36. กิจกรรมเรียน
ภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ (Fun 
Language) 

216 
ยอด
เย่ียม 

100 
ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 7 

37. โครงการเรียนรู้
ภาษาจีน 

158 
ยอด
เย่ียม 

67.70 
ยอด
เย่ียม 

1 , 3 1 , 2 , 3 , 4 8 

 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวช้ีวัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ   
 ประเด็นที่ 1  การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
 ประเด็นที่ 2  การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 ประเด็นที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ  Active  Learning 
 ประเด็นที่ 4  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
 ประเด็นที่ 5  การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 ประเด็นที่ 6  การจัดการเรียนรู้  STEM  Education 
   6.1  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ  STEM  Education 
   6.2  สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM  Education 
 ประเด็นที่ 7  การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 ประเด็นที่ 8  การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 ประเด็นที่ 9  การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น 
 ประเด็นที่ 10  การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 



 

 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 111 106 95.50 4 4.16 1 0.35 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 111 105 94.59 6 5.41 - - 
3. ด้านสังคม 111 104 93.69 6 6.20 1 0.11 
4. ด้านสติปัญญา 111 105 94.59 6 5.41 - - 

 
 
 
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 46 46 32.90 58.11 56.80 44.02 -12.78 -21.92 ลดลง 

วิทยาศาสตร์ 46 46 35.55 48.28 45.34 41.89 -3.45 -7.09 ลดลง 

ภาษาไทย 46 46 49.07 59.79 68.01 62.34 -5.67 -8.34 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 46 46 34.42 62.43 59.25 52.88 -6.37 -10.75 ลดลง 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

กลุ่มสาระ 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ านวน
นัก เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก     
เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก เรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดบั 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 25 20 80.00 34 22 64.71 34 27 79.41 43 27 62.79 35 21 60.00 46 31 67.39 

คณิตศาสตร์ 25 22 88.00 34 22 64.71 34 29 85.29 43 25 58.14 35 19 54.29 46 17 36.95 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

25 22 88.00 34 28 82.35 34 29 85.29 43 33 76.74 35 27 77.14 46 31 67.39 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

25 19 76.00 34 27 79.41 34 29 85.29 43 36 83.72 35 23 65.71 46 34 73.91 

ประวัติศาสตร์ 25 15 60.00 34 28 82.35 34 26 76.47 43 28 65.12 35 22 62.86 46 26 56.52 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

25 25 100 34 34 100 34 34 100 43 43 100 35 35 100 46 46 100 

ศิลปะ 25 24 96.00 34 33 97.06 34 33 97.06 43 42 97.67 35 34 97.14 46 45 97.83 
การงานอาชีพ 25 25 100 34 34 100 34 34 100 43 43 100 35 35 100 46 46 100 

ภาษาต่างประเทศ 25 16 64.00 34 24 70.59 34 26 76.47 43 24 55.81 35 15 42.86 46 27 58.70 

รายวิชาเพ่ิมเติม.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 



 

 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ 

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

78 78 - 50.66 68.29 - +17.63 - - 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

78 78 - 36.09 61.67 - +25.58 - - 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

78 78 - 45.80 57.97 - +12.17 - - 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนไม่มีการทดสอบ  NT  เน่ืองจากอยู่ในช่วงระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า  โดยโรงเรียนได้ท า

จดหมายแจ้งไปยัง  สช.  แล้ว 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เร่ือง 99 99 72.81 78.32 82.42 88.18 +5.76 6.99 เพ่ิมข้ึน 
อ่านออกเสียง 99 99 68.50 89.63 94.92 90.63 -4.29 -4.52 ลดลง 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 

 



 

 

 

5.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
5.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. การเข้าร่วมแข่งขัน  
“กิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียนวัง” 
“SAIPANYA  5 G  (GOAL , 
GOODNESS , GIFTED , 
GAMES , GUESTS) 
   -  การประกวดวาดภาพ
ระบายสี หัวข้อ“คุณธรรมสร้าง
ชาติ  เทคโนโลยีล้ ายุค” 
 
   -  การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้
สังคมศึกษา 
 
   -  การแข่งขัน “Spelling  
Bee” 
 
   -  การแข่งขันตอบปัญหาหลัก
ภาษาไทย 
 
   -  การแข่งขัน “การใช้
โปรแกรมน าเสนอ”
(Presentation) 

        
 
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ
และ รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

          
 
 
 
 
โรงเรียนสายปัญญา
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์   

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

2. การเข้าร่วมกิจกรรม     
“69  ปี  ศรีอยุธยาล้ าหน้า
วิชาการ  เปิดบ้านสู่ชุมชน” 
 
- การเปิดพจนานุกรม 
 
 
- การแข่งขันโปรแกรม  Power  
Point 
 
- การประกวดวาดภาพระบายสี 
 
- การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
(IQ.180) 
 
- การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
 
- การคัดลายมือ 
 
- การตอบปัญหาสังคม 

 
 
 
 

ชนะเลิศ และ 
ชมเชย 

 
ชนะเลิศ 

 
 

ชนะเลิศ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
ชมเชย 

 
ชมเชย 

 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 และ 

ชมเชย 

 
 
 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 
 
 
 

โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
- 

3. งานนิทรรศวิชาการ      
“SL. OPEN  HOUSE  2020” 
 
- การประกวดวาดภาพระบายสี 
 
- การแข่งขันโปรแกรม Power  
Point 

 
 
 

ชนะเลิศ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
 

 
 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 
 
 

โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย 

 

 
 



 

 

 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

- การแข่งขันตอบค าถาม 
Kahoot 
 
- การประกวดมรรยาทไทย 
 
 
 
- การแข่งขันเกม 24 
 
 
- การแข่งขัน  Walk  Rally 
 
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
 
 
- การแข่งขันฟุตซอล 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
ชนะเลิศ และ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
ชนะเลิศ 

 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
 

 
 
 

 
 

4. งานมักกะสันนิทรรศ 62 
 
- การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการ  ผ่านระบบออนไลน ์
โปรแกรม  Quizizz   
 
- การเข้าร่วมแข่งขันสูตรคูณ 
 
- การเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี 

 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 

ชนะเลิศ 
 

ชนะเลิศ 

 
 

 
 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 
 
 

โรงเรียนมักกะสัน
พิทยา 

 
 
 
- 

5. โครงการทดสอบศักยภาพ
เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  
2563  วิชาภาษาอังกฤษ 

 
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

 
 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
โรงเรียนศรีอยุธยา

ในพระอุปถัมภ ์

 

 



 

 

 

6. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
 
7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
 
8.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  ปสกช. 

  สมาคมการศึกษาเอกชน 
  สมาคมอนุบาลศึกษา 
  สมาคมประถมศึกษา 
  สมาคมคาทอลิก 

 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

- - 
75.00-
89.99 

111 111 95.27 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

  104 93.70  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 

 
  103 92.80  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

 
  108 97.30  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

 

 

  108 97.30  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  
75.00-
89.99 

111 111 93.29 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

 

 
  103 92.80  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังช่ังใจ  
อดทนในการรอคอย  

 
  107 96.40  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

 

 
  106 95.50  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยม      
ที่ดี 

 
   

99 89.19  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

 
   

105 94.60  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     109 98.20  
 

 



 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

    99 89.19  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    99 89.19  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

    105 94.60  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  
75.00-
89.99 

111 104 95.94 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

    109 98.20  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง     106 95.50  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

    111 100  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    101 90.99  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    107 96.40  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

    105 94.60  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  
75.00-
89.99 

111 103 90.22 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

    101 90.99  

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

    104 93.70  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย     102 91.90  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได้ 

    102 90.90  

 



 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 
   

101 90.99 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

 

   

92 82.88 

 

สรุปผลการประเมิน 93.68 ยอดเยี่ยม 

  
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะพัฒนาการท้ัง4ด้าน พร้อมท้ังเรียนรู้
แบบActive Learning การเรียนรู้ในรูปแบบSTEM การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย
สถานศึกษา ต้นสังกัดและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning)     

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 
   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ยอดเย่ียม 5.0 
 2.1 จัดครูครบช้ันเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ยอดเย่ียม 5.0 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา     

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

 
 

ยอดเย่ียม 5.0 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

 
   



 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพือ่
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์     

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา     

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

  ยอดเย่ียม 5.0 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน     

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

    

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม      

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม 5.0 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                     จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
แปลผลระดับคุณภาพ      ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ  
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    1.00 – 1.49   

ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     1.50 –2.49   
ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 – 3.49   
ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49   
ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม     4.50 – 5.00 
 
 
 



 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมตามมาตรฐานของ
โรงเรียน วางแผนออกแบบกิจกรรมด าเนินงานตามแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ PDCA ,PLC จัดสรรบุคลากรต่อผู้เรียนอย่างเพียงพอ และจัดท าสารสนเทศ เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาและปรับปรุง มีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพครบทุกด้านท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว พัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพโดยการอบรม ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
สถานศึกษา มีระบบการส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ เฟสบุ๊ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อยา่งสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  100 9 9 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล     9 100  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    9 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

    9 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  100 9 9 100  

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม     9 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    9 100  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง     9 100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย 

  
100 9 9 100 ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 
   

9 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม     9 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

 
   

9 100  

 3.4  ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใหค้ิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

 

   

9 100  

 



 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  

100 9 9 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

 
   

9 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

    9 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง     9 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    9 100  

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเยี่ยม 

 

 
***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านสมดุลเต็มศักยภาพ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุขในบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 



 

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  
70 - 79 216 216 96.01 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
   216 98.44  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
   216 97.90  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

   216 92.41  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณใน
แต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

   216 95.31  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   
70 - 79 

 
216 

 
216 

 
97.45 

 
ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 

    
216 

 
99.12 

 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

 
   

216 94.08 
 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

 
   

216 99.17 
 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

 91 - 
100 

216 216 96.27 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

 
 

   216 96.27  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต 

 
 

   

216 96.27 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  
91-100 216 216 90.17 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    216 90.17  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 
 

 

  

 
216 

 
90.17 

 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  
70-79 216 216 83.85 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    216 79.58  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

    216 100  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

    216 69.84  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

 
 

91-100 216 216 97.41 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    216 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ     216 94.83  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

91-100 216 216 97.67 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    216 97.67  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
   

216 97.67 
 

  
 
 
 
 

       



 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   91-100 216 216 97.52 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  

    216 96.65  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     216 98.40  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  
91-100 216 216 95.38 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 
 

 
  216 95.38  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   91-100 216 216 98.75 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 
 

 
  216 98.41  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

   216 99.09  

สรุปผลการประเมิน 95.04 ยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     

 ยอดเยี่ยม ร้อยละ   90.00 – 100   

 

 

 



 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  โดยมี     การจัดการเรียนรู้ท้ัง
รูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  กระบวนการคิด  การท างานเป็นทีม  ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  STEM  การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน  กิจกรรมบูรณาการ  กิจกรรมทักษะชีวิต      
เน้นเรื่องการอ่านออก  เขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้  ต้ังแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  มีการวัดสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน  อันได้แก่  การส่ือสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต
และเทคโนโลยี  โดยสอดคล้องกับเป้าหมายสถานศึกษา  ต้นสังกัด  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  (ปี 2560 – 2579) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน     

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเย่ียม 5.0 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ      

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

 
   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 
   

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง      

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย      

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 



 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

 
   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 
   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 
   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  
ยอดเย่ียม 5.0 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 

   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 
   

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม 5.0 

 
 



 

 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                        จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
 
แปลผลระดับคุณภาพ      ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ   
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    1.00 – 1.49 
 ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง    1.50 –2.49 
 ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 – 3.49 
 ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49 
 ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    4.50 – 5.00 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  มีกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน  วางแผนออกแบบกิจกรรม  ด าเนินงานตามแผนงาน  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงพัฒนา
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ  PDCA , PLC  จัดสรรบุคลากรต่อผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และจัดท าสารสนเทศ
เพื่อน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุง 
 มีการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพในทุกกลุ่มสาระ  พัฒนาบุคลากรครู
ให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพโดยการอบรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังภายใน  ภายนอกสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน  สภาพของ
สถานศึกษา  มีระบบการส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านเว็บไซต์   อีเมล  เฟซบุ๊ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  100 26 26 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    26 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    26 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    - -  

 1.4  ฝึกทักษะใหผู้้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    26 100  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    26 100  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

  100 26 26 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    26 100  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

    26 100  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    26 100  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   100 26 26 100 ยอดเย่ียม 
 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
    26 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

    26 100  

 



 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

  
100 26 26 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ        

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล        

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้        

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  100 26 26 100 ยอดเย่ียม 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้        

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง        

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100  
 
 
    



 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนมีความสนใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ อาทิ กิจกรรมทักษะชีวิต ซึ่งเป็นการ
วางแผนการท าอาหารคาว-หวาน รับประทานเอง  การเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    การจัด
กระบวนการเรียนโดยใช้รูปแบบ STEM โครงงานในทุกระดับช้ัน  ครูจัดการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจเช่น กิจกรรมชมรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ การ
เลือกสถานท่ีไปทัศนศึกษาโดยผ่านสภานักเรียน การค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงาน ครูผู้สอนจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันต่อเหตุการณ์ มาประกอบการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ครูใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน มาฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านกระบวนการคิด ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษา
ละ 1 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 
 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม  

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  

2. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม 



 

 

 

3. จุดเด่น 
   ระดับปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 
         เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยจนเป็นนิสัย สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยและระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม
และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายได้ เด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจและพยายามค้นหาค าตอบ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมตามวัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2560  โดย
โรงเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น การทดลอง และการ
ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ
คณิตศาสตร์  โดยตอบสนองความต้องการ ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น  จัดให้มีครูประจ าช้ันเพียงพอกับช้ันเรียน  ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์  โดยจัดให้ครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเป็นประจ า  ท้ัง จัดสภาพแวดล้อมท่ีร่ม
รื่น  สวยงาม  จัดให้มีส่ือเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  พร้อมให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก  มีระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล 
ปรับปรุงพัฒนางาน มีระบบการนิเทศภายใน มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ได้แก่  พ่อ  
แม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความต้ังใจ ดูแลเอาใจใส่เด็กมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ ฝึกท่ีสนใจอยาก
เรียนรู้ด้วยตนเองทักษะการคิด ได้ปฏิบัติจริงท างานอย่างเป็นระบบ ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูมีการเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกส่ิง ท่ีสนใจอยากเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลให้เด็กมีความเช่ือมั่นในการแสดง
ความคิดเห็น 
3. ครูใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน อาทิ เหตุการณ์13เยาวชนติดในถ้ าขุนน้ านาง
นอน จังหวัดเชียงราย ภาวะอันตรายจากฝุ่นละอองPM2.5 มาเล่าและสร้างสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและยัง
มีการน าเสนอความรู้ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงกิจกรรมยามเช้าเพื่อให้เด็กถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

 



 

 

 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 
4. ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน/case study ท าให้ครูได้พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม 
5. ครูและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิดมีการติดต่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเด็กด้านการเรียนและพฤติกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 
6. ครูมีการรายงานพฤติกรรมของเด็กผ่านสมุดบันทึกพฤติกรรมทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งเขียนเพื่อส่ือสารและค่าค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดทุกคน โดยมีผลการสอบRT คิดเป็นร้อยละ 89. 40 
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น 

โปรแกรม Kahoot ในการฝึกท าแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ ส่งผลให้ตัวแทนนักเรียนในระดับช้ัน ป.6 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Quizizz ในงาน 
“มักกะสันนิทรรศน’์62” 

3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จังหวัด
และประเทศในกลุ่ม 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 

4. ผู้เรียนท่ีจบการศึกษา ในชัน้ ป.6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึนและสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 คิดเป็นร้อยละ 100 

5. การส่งเสริมผู้เรียนไปแข่งขันภายนอก 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ ระบบPDCA / PLC 
2. โรงเรียนได้ใช้รูปแบบการประชุมท่ีหลากหลายเช่นประชุมแบบย่อย ประชุมระดับสายช้ัน ประชุมระดมสมอง

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน 
3. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนส่ือสาร น าไปปรับใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
5. ผู้บริหารน าส่ือเทคโนโลยีใช้ติดต่อส่ือสารกับครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมด้านการท างาน

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 



 

 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
6. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูประหยัด เก็บออม เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต ด้วยการเก็บออมและท าประกันชีวิตกับ

ธนาคาร 
7. สถานศึกษาได้รับเลือกเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8. จากการท่ีสถานศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Fun 

Language ปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา ผู้ปกครองเครือข่ายตอบรับการพัฒนาในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
และเห็นสมควรให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม Fun Language ในปีการศึกษาต่อไป 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด ได้ปฏิบัติ

จริงท างานอย่างเป็นระบบ ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นใน

การน าเสนอข้อมูลข้อมูลและผลการท างาน 
3. ครูใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน อาทิ เหตุกราดยิง 30 ศพ ท่ีหา้งสรรพสินค้า 

เทอมินอล 21 จ. นครราชสีมา, เหตุนักเรียนช้ัน ม.1 ยิงรุ่นพี่ ม.3 เสียชีวิตเนื่องจากถูกล้อเลียน , เหตุการณ์
ปลาพะยูนตายเนื่องจากกินถุงพลาสติกในท้องทะเลไทย , การงดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้าต่างๆ , 
ภาวะอันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 และ อื่นๆ มาฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านกระบวนการคิด ท าให้ผู้เรียน
คิดเป็น แยกแยะ ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม อักท้ังยังมีการน าเสนอข้อมูล เหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง 
ในช่วงกิจกรรมยามเช้า เพื่อให้ผู้เรียนได้น ามาเล่าถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองได้ 

4. ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการน างานวิจัยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน
โรงเรียน ท าให้ครูได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม 

5. ครูจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 และ ไวรัส Covid19 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 

6. จากการท่ีทางโรงเรียนได้ส่งครูเข้าอบรมแนวทางการพัฒนาการสอบ O – net เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ให้สูงขึ้น คุณครูได้แนวทางจากการอบรมมาถ่ายทอกดสู่คุณครูในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อจัด
กระบวนการสอนได้ตรงตามช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.  จุดควรพัฒนา 
   ระดับปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 
1. ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมอย่างอิสระเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมให้เด็กได้สร้างผลงานจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและการท างานเป็นกลุ่ม 
3. ท าตารางอาหารกลางวันบอกคุณค่าทางอาหาร 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  เช่น  เป็นวิทยากรพิเศษช่วย

สอนในเรื่องท่ีผู้ปกครองถนัด 
2. โรงเรียนจะน าระบบ PLC มาใช้ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ภายในห้องเรียน เพื่อลดความรู้สึกกังวลใจ

ของครูในการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมีการนัดประชุมกลุ่มครูปฐมวัย เพื่อพูดคุย 
แนะน า เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ แบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ครูมีแรงผลักดันในการพัฒนาวิชาชีพ และ
เปล่ียนแปลงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเด็กเป็นส าคัญ 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. จากผลงานวิจัย ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ควรน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน 
2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 
 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. พัฒนาผู้เรียนในระดับชัน้ ป.3 ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยดีข้ึนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย การปฏิบัติจริงฝึกปฏิบัติซ้ า เกมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนในระดับ ป.6 เพื่อให้มีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ให้มี
ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับสังกัดจังหวัดและประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษโดยให้ได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้มีความรู้ด้านค าศัพท์และการ

ส่ือสารแบบง่าย ๆ 
2. จัดตารางให้ครูเข้าร่วมสังเกตและเรียนรู้ในช่ัวโมงเรียน Fun Language โดยต้องบันทึกค าศัพท์ท่ีได้ในแต่ละ

ครั้งไว้ในสมุดบันทึกประจ าตัว 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. น ากระบวนการ PLC โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุกแบบ CO-5 STEP 



 

 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้เด็กท างาน
เป็นกลุ่มให้ชัดเจนขึ้น  
  2) เชิญชวนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามความถนัด  และความสนใจ ในการท า
กิจกรรมของแต่ละห้องเรียนตามหน่วยการเรียนท่ีจะเรียนต่อไป  โดยผ่านระบบออนไลน์ (LINE กลุ่มประจ า
ห้องเรียน)  
  3) เสริมทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพื่อให้บุคลากรเกิดความช านาญและน าไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
  4) โรงเรียนจัดการเรียนสอนด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับเด็ก ระดับช้ันละ 1 ช่ัวโมง โดยเน้นการเรียนรู้
ด้านการส่ือสารกับครูชาวต่างประเทศ (บริษัท Fun Language)  
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้จัดเจนขึ้น 
 2)  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้โทรศัพท์ในการเรียนการสอน   เพื่อสืบค้นข้อมูลระหว่างเรี ยนเป็น       

การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนสู่เพื่อน  
 3) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ระดับช้ันละ 1 ช่ัวโมง โดยเน้น

การเรียนรู้ด้านการส่ือสารกับครูชาวต่างชาติ (บริษัท Fun Language) 
 4) โรงเรียนเชิญวิทยาการ (ติวเตอร์) มาสอนเพิ่มประสบการณ์ใน 5 กลุ่มสาระ วิชาคณิตศาสตร์              

วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาภาษาไทย   วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา  ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ O – net   และการสอบเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 5) ด้านการบริหาร มีกระบวนการจัดบริหาร ปรับปรุงห้องประกอบเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ และห้องภาษาอังกฤษ 

 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 

 1) การพัฒนา ทักษะ กระบวน วิธีการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน    (O-NET) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขอความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 2) ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานระดับปฐมวัย โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผลการประเมิน 3 ปี

ย้อนหลัง 
 

ปี2550 ปี2555 ปี2558 
ได้มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก 

 

  
 

ยอดเยี่ยม 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอด หลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม 
และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
1.มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 
  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 

รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน

ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึก

และค่านิยมท่ีดีมีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก

ช่วยเหลือ แบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทน

อดกล้ัน ซื่ อ สัตย์ สุจริต มี คุณธรรมจริยธรรมตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 

และการเคล่ือนไหว 
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ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
3.พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเปน็
สมาชิกที่ดีของสังคม 
  เด็กช่วยเหลืองตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มี
วินัยในตนเอง  ประหยัดและเพียงพอ  มีส่วนร่วมดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การยิ้ม ทักทายและมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เช้ือชาติ ศาสนาวัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
4.มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
   เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถาม
ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ หรือ สงสัยและพยายามค้าหาค าตอบ 
อ่านนิทาน และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา  และ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิด และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 
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ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถ่ิน 
- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ 
- ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active  Learning) 
- ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
- มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง  /  พัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2.จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
- จัดครูครบช้ันเรียน 
- จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ 
- จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 
- จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 
- จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 
 

 

 
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  
- มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
- ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
- ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
- จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
- จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 
- จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  มีส่ือกาเรียนรู้ ท่ี
ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือ
จากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุดลอด  ปีนป่าย ส่ือ
เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
- จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
- อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ 
- พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือ
ในการจัดประสบการณ์ 
- มีการนิเทศติดตามการใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์ 
-  มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้ส่ือมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา 
- ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาส่ือ และ
นวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
- ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 
- มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภาย ใน
สถานศึกษา 
- มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
- น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
- จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
- จัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม 
- ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
- เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
3 .จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด 
ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 
- จั ด ให้ มี พื้ น ท่ี แสดงผลง าน เ ด็ ก  พื้ น ท่ี ส าหรั บมุ ม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
 

 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 

- จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
- ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้ กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ี
กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
- ประเมินพัฒนาการเ ด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
- วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
- น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
- น าผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 

 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

 
 

70 – 79 
 

70 – 79 
 

91 – 100 
91 – 100 
70 – 79 
91 - 100 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

 
91 – 100 
91 – 100 
91 – 100 
91 - 100 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย      
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ      
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา        

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 



 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ต่อ) 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 

 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
5) มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเย่ียม 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง ( ดูจากผลการประเมินภายนอก ) 

ปี 2550 ปี 2555 ปี 2558 
ได้ มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก 

 
 

  
 
 

ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการ
คิดค านวณ 
  ผู้เรียนร้อยละ  70 – 79  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความสามารถใน 
     -  ด้านการอ่าน  การเขียน  และการส่ือสารภาษาไทย 
     -  ด้านการอ่าน  การเขียน  และการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
     -  ด้านการคิดค านวณ 
2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  แก้ปัญหา 
  ผู้เรียนร้อยละ  70 – 79  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความสามารถใน 
     -  การคิดวิเคราะห์ใน  9  กลุ่มสาระหลัก 
     -  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
3)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ผู้เรียนร้อยละ  91 – 100  มีความสามารถในด้าน 
     -  การสร้างนวัตกรรม 
     -  การรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง  และท างานเป็นทีม 
     -  การเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้สร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ 
4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ผู้เรียนร้อยละ  91 – 100  มีความสามารถในด้าน 
     -  การใช้เทคโนโลยี  เพื่อสืบค้นข้อมูลได้เหมาะสม  ไม่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ  เคารพกฎหมาย  กฎระเบียบ  ลิขสิทธิ์  และเป็นผู้ส่งสาร และ  
รับสารท่ีมีมรรยาท 

 
 

78.56 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

98.98 
 

 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 



 

 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
     -  การจัดเก็บและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์  เป็นระบบ  และมีคุณธรรม 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ  70 – 79  ขึ้นไป  มี 
     -  ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
     -  ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ใน  9  กลุ่มสาระหลักผ่านเกณฑ์   การ
ประเมิน 
     -  ผลการทดสอบระดับชาติ  ( O – NET )  สูงกว่าระดับประเทศ 
6)  ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ผู้เรียนร้อยละ  91 – 100  มี 
     -  ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
 

73.67 
 
 
 
 
 

96.07 

 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
100 
100 

98.51 
90.22 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
7. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  
8. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
9. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
10. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
11. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
12. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  
         สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
13. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น  และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
14.  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
      มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีหลากหลาย 
15. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
     ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้
เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
16. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
17. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

      ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ัง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ค าส่ัง 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
ท่ี สสท. ๐๑/๑๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย 
-------------------------------------------------------- 

  
       ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการโรงเรียนครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๑  พฤษภาคม  
พ.ศ ๒๕๖๒  ได้มีมติเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  การก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือ
เรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนสมาคม
สตรีไทย  จึงออกค าส่ังแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
   ๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
   ๒. นางศิริลักษณ์  มโนรมย ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓. นายพันธ์เทพ  รตางศุ   เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  
   ๔. นางสุมณฑา  ไกรฤกษ ์  เป็นผู้แทนครู 
   ๕. เด็กหญิงณธิดา ลีละวงศ์   ผู้แทนนักเรียน 
   ๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช  ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
  ให้กรรมการดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่ง  วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
        ส่ัง ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

                   (นางสาวจินตนา   ธรรมวานิช) 
         ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
 

หมายเหต ุ
 จ านวนกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรการการช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ (๑) 



 

 

 

 
 

ค าส่ัง 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
ท่ี สสท. ๐๑/๐๘/๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------- 
  
       ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 เพื่อให้การด าเนินงาน  ด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้   จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ ในแต่ละ
มาตรฐานของการประเมินภายในและภายนอก  ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.  นางสาวจรัสศรี  ศรีรัตนวิบูลย์   ประธาน 
 ๒.  นางสาวสายใจ  ผลานุสนธิ   รองประธาน 
 ๓.   นางสาวสุดารัตน์ สีดา    กรรมการ 
 ๔.   นางนพวรรณ    พรรัตนพันธุ ์   กรรมการ 
 ๕.   นางสุรางค์  อิม่จาด    กรรมการ    
 ๖.   นางปรานี  สังข์ทอง    กรรมการ 
 ๗.   นางสาวนฤมล  คิดดี    กรรมการ 
 ๘.   นางสาวกชกร  อนุตระกูล   กรรมการ 
 ๙.   นายวศิน  รัตนวราหะ   กรรมการ 
 ๑๐.  นายฐิตติวัฒน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ 
 ๑๑.  นางสาวกรรณิกา แสวง    กรรมการ 
 ๑๒.  นายอนุกูล  เช้ือมอญ   กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวนิลาวรรณ พิกุลทอง   กรรมการ 
 ๑๔.  นางสาวชลิดา  เพชรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. นางสาวประภาวดี เจริญโภคราช   ประธาน 
 ๒. นางสาวศรีนวล  ภูมิประเทศ   รองประธาน 
 ๓. นางบุญเรือน  รัชตารมย์   กรรมการ 
 ๔. นางสาวธมนวรรณ เกล่ือนเพชร์   กรรมการ 
 ๕.  นางฐิติมา  สุทธิภิญโญกุล   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอรรัมภา  วังมูล    กรรมการ 
 ๗.  นางพรเพ็ญ  เริงโกมุท   กรรมการและเลขานุการ  
   
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๑. นางสุมณฑา  ไกรฤกษ ์   ประธาน 
 ๒. นางบุญเกื้อ  มิ่งขวัญตา   รองประธาน 
 ๓. นางศศิเพ็ญ  เพ็ญประภา   กรรมการ 
 ๔. นางสมพิศ  ปาลกะวงศ์ฯ   กรรมการ 
 ๕. นางเกสรี  เมืองเกษม   กรรมการ   
 ๖. นางสาวพิชชาภา  อติชน    กรรมการ 
 ๗. นายกันตวัฒน ์  เมืองเกษม   กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุดใจ  สิงทะบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ๑. นางเบญจภรณ์  ฑีฆวาณิช   ประธาน 
 ๒. นางสาวเครือมาส  บัวทอง    รองประธาน 
 ๓. นางสาวธนินท์ธร  แดงทิม    กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัตติกาล  ชุนวร    กรรมการ 
 ๕. นางจริยา  เลิศสมบูรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
                   
                (นางสาวจินตนา   ธรรมวานิช) 
                                                                  ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
 



 

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชิน  โสภณพนิช  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

****************************** 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ประธาน   ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  
๒. นางฐิรารัตน์  สงวนกชกร  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
๓. นายธนาวิทย์  ฤทธิศรี   กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๔. ว่าท่ีร้อยตรีธีระยุทธ    อักษรกูล  กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครอง   
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์  กรรมการ  ผู้แทนครู    
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช            กรรมการและเลขานุการ    ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ ๔ ฝ่ายผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ประธาน   ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   
๒. นางศิริลักษณ์  มโนรมย์   กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๓. นายพันธ์เทพ  รตางศุ   กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครอง   
๔. นางสุมณฑา  ไกรฤกษ์   กรรมการ  ผู้แทนครู    
๕. เด็กหญิงณธิดา ลีละวงศ์   กรรมการ  ผู้แทนนักเรียน    
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช            กรรมการและเลขานุการ      ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ อาจารย์ธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  แจ้งให้ทราบในเรื่องดังนี้ 
        ๑.๑.๑ ในวันนี้คณะกรรมการมาร่วมประชุมครบทุกท่าน 
        ๑.๑.๒ แจ้งคณะกรรมการทราบในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการชุดเก่าจะหมดวาระจึงต้อง
คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑.๒ อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  ผู้จัดการและผู้อ านวยการ  แจ้งให้ทราบในเรื่องดังนี้  

        ๑.๒.๑ จ านวนนักเรียนท่ีได้สิทธิอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 

 ช้ันอนุบาล ๑   จ านวน  ๑๙ คน 
 ช้ันอนุบาล ๒   จ านวน  ๑๙ คน 
 ช้ันอนุบาล ๓   จ านวน  ๒๕ คน 



 

 

 

 รวมก่อนประถมศึกษา  จ านวน  ๖๓ คน 
 ช้ันประถมปีท่ี ๑  จ านวน  ๑๗ คน 
 ช้ันประถมปีท่ี ๒  จ านวน  ๑๗ คน 
 ช้ันประถมปีท่ี ๓  จ านวน  ๒๓ คน 
 ช้ันประถมปีท่ี ๔  จ านวน  ๒๓ คน 
 ช้ันประถมปีท่ี ๕  จ านวน  ๓๐ คน 
 ช้ันประถมปีท่ี ๖  จ านวน  ๒๔ คน 
 รวมประถมศึกษา  จ านวน  ๑๓๔ คน 

รวมนักเรียนที่ได้รับสิทธิอุดหนุนตามประมาณการ   ๑๙๗ คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  แจ้งให้ทราบในเรื่อง ดังนี้ 
 ๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  รัฐได้อุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ ดังนี้ 
         ๓.๑.๑ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
         - ระดับช้ันอนุบาล 
    - ค่าเส้ือผ้า   ๓๐๐ บาท 
    - ค่าหนังสือ   ๒๐๐ บาท 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๑๐๐ บาท 
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๒๑๕ บาท 
         - ระดับช้ันประถมศึกษา 
    - ค่าเส้ือผ้า   ๓๖๐ บาท 
             - ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๑๙๕ บาท 
             - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๒๔๐ บาท 
             - ค่าหนังสือเรียน 
      ช้ันประถมปีท่ี ๑  ๕๑๖ บาท 
      ช้ันประถมปีท่ี ๒  ๖๐๕ บาท 
      ช้ันประถมปีท่ี ๓  ๖๒๒ บาท 
      ช้ันประถมปีท่ี ๔  ๖๕๓ บาท 
      ช้ันประถมปีท่ี ๕  ๗๘๕ บาท 
      ช้ันประถมปีท่ี ๖  ๘๑๘ บาท 



 

 

 

  ค่าเสื้อผ้า  -ท่านผู้ปกครองจะน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกในช่วงเปิดภาคเรียน 
  ค่าหนังสือ -ระดับช้ันอนุบาล จะจัดซื้อนิทานบางส่วนให้นักเรียนน ากลับบ้าน และบางส่วน
น ามาไว้ในห้องเรียนส าหรับท่านผู้ปกครองยืมกลับบ้านไปอ่านให้นักเรียนฟัง 

-ระดับช้ันประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดซื้อให้นักเรียนทุกคนตาม 
จ านวนเงินท่ีทางรัฐอุดหนุน 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน -ระดับช้ันอนุบาล ทางโรงเรียนจะจัดซื้อแป้งโด,ดินสอ,ยางลบ 
ไม้บรรทัด ให้กับนักเรียน 
     -ระดับช้ันประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดสมุดให้กับนักเรียน 
  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน –ทางโรงเรียนจะน านักเรียนไปทัศนศึกษาสถานท่ีต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๓.๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนจะใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษายังคงเดิมจะ 
ไม่มีการขึ้นค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 
 ๔.๑ เนื่องจากในช่วงนี้มีสภาวะค่าฝุ่น PM.๒.๕ อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียน 
เข้าแถวเคารพธงชาติใต้อาคารเรียน และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น 
เมื่อเวลาเดินทางออกจากบ้านมาโรงเรียนและเดินทางออกจากโรงเรียนกลับบ้าน 
 ๔.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 

         นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ ทัศนศึกษา ซีไลฟ์ แบงคอกโอเช่ียนเวลิด์ สยามพารากอน  
          - อนุบาลปีท่ี ๑ วันอังคารท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
          - อนุบาลปีท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
         - อนุบาลปีท่ี ๓ วันจันทร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
         นักเรียนระดับช้ันประถมปีท่ี ๑-๓ ทัศนศึกษา “ไร่ปลูกรัก” อ.บางแพ จ.ราชบุรี  
วันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
          นักเรียนระดับช้ันประถมปีท่ี ๔/๖ ทัศนศึกษา”บ้านครูธานี”  อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๔.๓ นักเรียนจะท าการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ดังนี้ 
         - นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี ๒-๓ เริ่มสอบประเมินผล วันท่ี ๒๐-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
         - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาสอบปลายภาคเรียนวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ,๑-๒  มีนาคม ๒๕๖๓ 
         ๔.๔ นักเรียนระดับช้ันเตรียมอนุบาล – ประถมปีท่ี ๕  ปิดภาคเรียนต้ังแต่วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

(นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 



 

 

 

 

 

 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา วันท่ี  30 พฤษภาคม 2561   คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณารายงาน

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ข้อมูลท้ังหมดถูกต้องตรง

กับการรายงานของโรงเรียน ท้ังนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ

เผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................... 
     (นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา) 

  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม    
            โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ . รอบสาม  เมื่อวันท่ี  30-31 มกราคม  -   
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่ม
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา 

   

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.44 ดีมาก 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.52 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.41 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.35 ดีมาก 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.08 ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
10.00 

 
10.00 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 2 ผลการจัดการศึกษา 
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารการจัดการศึกษา 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100 89.80 ดีมาก 
 



 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทโรงเรียน  
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   89.95         • มีคุณภาพระดับ  ดีมาก  
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                             ใช่   ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                              ใช ่  ไม่ใช่ 
• ไม่มีระดับตัวบ่งชี้ใดท่ีมีคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องการปรับปรุงเร่งด่วน                 ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น มีทักษะชีวิต สามรถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 2. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการตั้งสถานศึกษา และผู้เรียนมีจุดเน้นและจุดเด่นจนส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 
2. ด้านการบริหารจัดการ 
 1. สถานศึกษา มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ 
 2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบและมีผลการพัฒนาท่ีดีขึ้น 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
 ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ ให้โอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น คิด
ค้นหาค าตอบด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม จนนักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงานได้ 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีผลการด าเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงฯผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ควรวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ O-NET เพื่อทราบจุดอ่อนท่ีท าให้นักเรียนมีผลการทดสอบไม่สูงเท่าท่ีควร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยน าผล  
O-NET  มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารให้มากขึ้น 
  2. ควรน าข้อมูลจากผลการทดสอบของผู้เรียนโดยเฉพาะ O-NET มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ระบบและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 
4. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2. การจัดนิทรรศการเรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยตามแนวโครงการพระราชด าริ” 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

  ผลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัด  โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ได้รับการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)  ส านักงานปลัด  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการติดตามผลการประกันคุณภาพ

ภายใน  เมื่อวันท่ี  2-3  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558  ผลการติดตามประเมินคุณผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ปรากฏดังตารางท่ีแสดง  ดังนี้  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2558 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
      1.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการใช้ข้อมูลประกอบ 2 2 
1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งช้ีชัดเจนและเป็นไปได้ 2 2 
     1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
 1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกัน  
           คุณภาพภายในของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวของทราบ 

2 2 

      1.5 สาระส าคัญท่ีก าหนดในมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีสะท้อนอัตลักษณ์และ  
มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 

2 2 

2.การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 
      2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการท่ีจ าเป็นอย่างเป็นระบบ 2 2.5 
      2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดชัดเจนเป็นรูปธรรม 4 4 
      2.3 วิธีด าเนินงานมีหลักวิชา  ผลการวิจัยหรือข้อ มูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้  
            เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

      2.4 การก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 1 1 
      2.5 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบ 1 1 
 2.6 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของ บิดา มารดา 
           ผู้ปกครอง  องค์กร  ชุมชนและอื่นๆให้รับผิดชอบ 

1 1 

      2.7 การก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 2 
      2.8 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 5 5 

 
 
 
 
 



 

 

 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
       3.1 โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจน ครอบคลุมทุก
หน้าท่ี  ปฏิบัติงานได้คล่องตัวทันสถานการณ์ 

2 2 

       3.2 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนได้ท าบทบาทหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ       
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2554  

2 2 

       3.3 ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  ทันต่อการใช้งานเป็น   
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร และผู้เรียน 

5 5 

       3.4 การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 2 2 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 
      4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 0.5 0.5 
      4.2 การจัดท าแผน / ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรมประจ าปี 0.5 0.5 
      4.3 การปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรรมท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3 3 

      4.4 การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3 3 

      4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4 4 
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
      5.1 เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 
      5.2 การน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 3 3 
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
      6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

     6.2 การก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน 1 1 
     6.3 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 
     6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

1 1 

     6.5 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ 3 3 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
7. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุภาพภายใน 10 10 
     7.1 การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 
     7.2 สาระส าคัญของรายงานประจ าปีครบถ้วน 5 5 
     7.3 การเสนอรายงานประจ าปีให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 
     7.4 การเผยแพร่รายงานประจ าปีให้ผู้เกี่ยวของทราบ 1 1 
     7.5 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ 1 1 
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8 
    8.1 การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจนเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4 4 

   8.2 การใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 2 2 
   8.3 การเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 2 2 

9.ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 4 3 

10.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 6 6 
รวมทั้งหมด 100 99 

 
สรุปภาพรวมของโรงเรียน  คะแนนที่ได้ 99 คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ระดับคุณภาพ  ดีมาก  คะแนน 90.00-100 
 ระดับคุณภาพ  ดี   คะแนน 75-89.99 
 ระดับคุณภาพ  พอใช้  คะแนน 60-74.99 
 ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  คะแนน 50-59.99 
 ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง เร่งด่วน คะแนน 0-49.99 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
          ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        1. ขอให้โรงเรียนตรวจสอบทะเบียนนักเรียน ให้ลงรายการให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจบ

จากโรงเรียน โรงเรียนจะต้องบันทึกให้เรียบร้อยว่านักเรียนจบช้ันสูงสุด และกรณีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนลาออกลางคัน

ไปเรียนต่อท่ีอื่นขอให้ระบุในช่องหมายเหตุว่าไปเรียนต่อโรงเรียนใด 

 

 

 

 



 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140 140 120 160 160 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 120 120 120 
5. ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80  80 80 80  80 
7. ศิลปะ 80 80  80 80 80  80 
8. การงานอาชีพ 60 60 80 40 40 80 
9. ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 160 160 160 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- H.R.                                                           40 
- ลูกเสือ                                                        40 
- ชมรม / กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     80 

160 
40 
40 
80 

160 160 160 160 160 

รวม 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

 

หมายเหตุ  บูรณาการสาระเพิ่มเติม สาระหน้าท่ีพลเมือง ในสาระสังคมศึกษา ในทุกระดับช้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


