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บทน ำ 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตั้งอยู่เลขที่ 357 หมู่ที่  8 ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
สังกัดเทศบาลต าบลเมืองพาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 2๗  
ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายพรเทพ ศรีจักร์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีบุคลากรทาง
การศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๕  คน จ านวนนักเรียน  ๖๘๐ คน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองพาน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่โดยรอบประกอบอาชีพค้าขาย 
และรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก ส าหรับสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง โดยพ้ืนที่รอบนอกประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ศาสนาคริสต์ และอิสลาม มี
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ตักบาตรเป็งพุธ ตานก๋วยสลาก ท าบุญสืบ
ชะตาเมือง ถวายข้าวซอมต่อ ทานต้นเกี๊ยะหลวง เป็นต้น 
 ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 256๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ด้านคุณภาพทางวิชาการสถานศึกษามีการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  จัดการเรียนการสอนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดครูผู้สอนตรงตามความรู้ และ
ความสามารถและตามวิชาเอก ตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ม.3 อย่างเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน) ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และต่อเนื่อง  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน สถานศึกษา
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ จัดกิจกรรมแนะแนว 
จัดกิจกรรมนักเรียน ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหาร จัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยสถานศึกษาใช้
กระบวนการพัฒนาในรูปแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่รอบด้าน หลากหลาย ทั้ง
จากครูผู้ปกครอง ผู้เรียน ที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ตามขั้นตอน  และ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลจากผล
การประเมิน ติดตาม ทั้งจาก สมศ. ผลการทดสอบระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จัดท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ได้ออกแบบแผนการด า เนินการ ทั้งในรูปแบบ
แผนระยะยาว 4 ปี ปรับสู่แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ทั้งแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีการศึกษา และ



 
 

แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยการติดตาม ควบคุม ประเมิน จากฝ่ายบริหาร 
กลุ่มงาน ประเมินทั้งระหว่างด าเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานตามแผน มีการน าผลการประเ มินการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  
และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงแผนงานสถานศึกษาทุกปี   จัดการศึกษา
ตามแผนการปฏิบัติงานวงจรคุณภาพ (PDCA) ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทต่อการ
พัฒนาการบริหารงาน  เพ่ือยกระดับความพึงพอใจในคุณภาพงานบริหารจัดการทั้งจากบุคลากร  ผู้ปฏิบัติงาน  
และจากผู้ปกครอง รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษา 
ในด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้เรียน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ได้จากการ
จัดหาให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ และเห็นผลจากการบริหารจัดการลงสู้ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม จาก
การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่ง
แก้ปัญหานักเรียน  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและรูปแบบที่หลากหลาย จัดการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการจัดป้ายนิเทศ  และ
แสดงผลงานทั้งภายในและนอกห้องเรียน  จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้แผนการพัฒนา
คุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก  แสดงความคิดเห็น รักการอ่าน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สื่อ
การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

วิธีกำรหรือแนวทำงกำรกำรเป็นเลิศ (Best Practices) ของสถำนศึกษำ 
ชื่อผลงำน  โครงกำรกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบำล ๑ (บ้ำนเก่ำ) 

1.  ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ 
 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๖๘๐ คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๒๕ คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียนจึงได้จัดท า 
ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพในโรงเรียนขึ้นโดยเน้นการปรับอาหารกลางวันของแม่ครัว และเพ่ิมให้
ในมื้ออาหารมีสัดส่วนของปริมาณผักผลไม้ในกระบวนการท าอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ  พร้อมทั้ง
สร้างความรู้ความตระหนักให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพตลอดจนลดการ
บริโภคน้ าหวาน และเพ่ิมการบริโภคผักผลไม้ให้มากข้ึนซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของ
นักเรียน ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพประเด็น
การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน  ผลของการด าเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่า  มีการรวมกลุ่มตั้งเป็น
คณะท างานที่ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา คุณคร ู และแม่บ้านผู้ประกอบอาหารและนักเรียน  ในการขับเคลื่อน
งานไม่น้อยกว่า 10 คน  เกิดข้อตกลงร่วมของคณะท างานในการด าเนินโครงการคณะท างานตระหนักและเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการท างานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของนักเรียนในมื้อกลางวัน
เปลี่ยนไปมีการจัดท าเมนูอาหารกลางวันที่จัดท าเป็นไปตามรายการที่ถูกก าหนดโดยคณะท างานโดยมีผักและผลไม้



 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณอาหารที่เด็กต้องการบริโภครวมถึงแม่ครัวท าอาหารกลางวันตามเมนูที่ก าหนด
ทุกเดือน  คณะท างานสามารถติดตามกลไกที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพมีรายงานการติดตามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารกลางวันของนักเรียนทุกสัปดาห์  ปริมาณผักและผลไม้ที่ใช้ในการปรุงและบริโภคในมื้อกลางวัน
เพ่ิมข้ึน และปริมาณผักผลไม้คงเหลือลดลงร้อยละ 80 นักเรียนบริโภคผักผลไม้ในมื้อกลางวันเพ่ิมข้ึน 
 หลังจากท่ีด าเนินโครงการมาแล้วพบว่าปัญหาต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและการบริโภค
อาหารของนักเรียนกลับพบว่ามีปัญหาที่ต่อเนื่องจากการบริโภคผักผลไม้กลับมีปัญหาด้านการจัดการขยะที่เหลือ
จากการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนและในแต่ละวันนั้นจะมีขยะที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนจ านวนมาก เช่น 
ถุงนม กระดาษ ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก  เศษอาหารต่างๆจากการส ารวจจ านวนขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ปี
การศึกษา 2564 พบว่าขยะมีจ านวนมากที่สุดต่อวันคือแก้วพลาสติกจ านวนเฉลี่ย 720 ใบต่อวัน รองลงมาคือ
ขยะประเภทถุงนมมีจ านวนทั้งหมด 519 ใบต่อวัน  และขยะประเภทเศษอาหารเฉลี่ย 15 กิโลกรัมต่อวันโดยทาง
เทศบาลต าบลเมืองพานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการก าจัดขยะโดยการฝังกลบและปัจจุบันหลุมฝังกลบ
ของทางเทศบาลต าบลเมืองพานสามารถรองรับขยะได้อีกไม่กี่ปี ก็จะไม่สามารถรับขยะได้อีก นอกจากนั้นยังพบว่า
นักเรียนทิ้งขยะที่ไม่มีการแยกประเภทไว้ก่อน  และท้ิงเศษขยะเรี่ยราดตามจุดต่างๆของโรงเรียน 
 จากการประชุมของคณะท างานสถานศึกษา  คณะครู  บุคลากร  และสภานักเรียนจึงมีความเห็นร่วมกัน
ว่าจะด าเนินงานลดคัดแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่าง
ถูกต้อง  สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยทุนเดิมของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เมื่อปี 2561 - 
2562 ได้รับการสนับสนุนจาก สสส ให้ท าโครงการขนาดเล็กในประเด็นการส่งเสริมบริโภคผักในโรงเรียน ในการ
นี้ได้ด าเนินการต่อยอดขยายผลสู่โครงการลดคัดแยกขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของปีนี้ต่อไป 

2. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ วัตถุประสงค์  

2.1.1 เพ่ือให้กลไกคณะท างานเข้มแข็งสามารถด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
2.1.2  เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียนที่ต้องการก าจัดจริงหลังจากคัดแยกขยะ 

2.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
๒.๒.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจ านวน 725 คน 

๒) ประชาชนบริเวณรอบโรงเรียน จ านวน 20 คน 

๒.๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑) โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บ้านเก่า) 
๒) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะ และน าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 

๓) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

3.  กระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เป็นประจ าทุกปี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จึงประสานความร่วมมือครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ใน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัว
ขับเคลื่อน ดังนี้ 

  
 



 
 

๓.๑ ขั้นวำงแผน (Plan) 
       3.1.1   ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

๓.๑.๒   มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
บุคลากร สาธารณสุข และชุมชน  
๓.๑.๓  จัดท าแผนเชิงปฏิบัติการ 

๓.๑.๔  ส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ 

      ๓.๒ ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 
3.2.1  ปฏิบัติการตามแผน 

1)  น าคณะท างานแกนน านักเรียน ครู ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 

๒) ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการขยะ คัดแยกขยะ การน า  
    ขยะมาใช้ประโยชน์สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ 
๓) จัดให้มีการอบรมความรู้ความสามารถด้านการจัดการขยะ คัดแยกขยะ การน าขยะ   
    มาใช้ประโยชน์สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ 
๔) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ 

      ๓.๓ กำรตรวจสอบ (Check) 
3.3.1  ปรับปรุงให้บรรลุตัวชีว้ัดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.3.2  นิเทศ ก ากับ ติดตาม สร้างแรงจูงใจ ห้องเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น 

3.3.3  ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 
๓.๔ กำรรำยงำนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำ (Action) 

๓.๔.๑ สรุปผลการตรวจสอบ ทบทวน และนิเทศงาน 

๓.๔.๒ น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 

๓.๔.๓ จัดเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ ผลงานของนักเรียนที่น าขยะที่    
         คัดแยกแล้วมาใช้ประโยชน์ 

4.  ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจ านวน 725 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
100 ของผู้เรียน 

       4.2. ปริมาณขยะลดลงเมื่อเทียบกับก่อนท าโครงการ 
5.  ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

๕.๑ ครูให้ความร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
๕.๒ ผู้บริหารให้ความส าคัญและก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๕.๓ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การลดปริมาณขยะ และการน าขยะมาใช้   
      ประโยชน์ 

    ๕.๔ ผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานโครงการ 
๕.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กองสาธารณสุขเทศบาลต าบลเมืองพาน ผู้น าชุมชนในการ 
      สนับสนุน กิจกรรมของโครงการ 

      
 
 



 
 

6. แนวทำงกำรพัฒนำให้ยั่งยืน 
  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการขยะในโรงเรียนที่ชัดเจนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในโรงเรียนเพ่ือช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  
แนวทางในการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไป 

๗. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดสถานที่ในการอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ  หรือมี
การจัดระบบในการอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพอย่างเพียงพอต่อผู้เรียน 

๘. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ 
      ๘.1 การเผยแพร่ โรงเรียนได้ด าเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียน
ทราบตอนท ากิจกรรมหน้าเสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบโดยการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์หรือ Face book ของโรงเรียน  
      ๘.2 การได้รับการยอมรับ  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองพาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชน มีความพึงพอใจต่อต่อโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐาน
ก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) สังกัดเทศบาลต าเมืองพานได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓  มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 
 
              โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สำรบัญ 
 
เรื่อง             หน้ำ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน  1 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน         ๒ 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       34 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพนักเรียน       34 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     36 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   40 
ตอนที่ ๓     เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และแบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติ  42 

     ที่เป็นเลิศ”ส าหรับสถานศึกษา 
ภาคผนวก             46 
รายชื่อคณะท างาน          47 
แบบสรุปการประเมินมาตรฐาน         49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนโรงเรียนเทศบำล ๑ (บ้ำนเก่ำ) 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำล๑ (บ้ำนเกำ่) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มีคุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 
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๑๓ 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตั้งอยู่เลขท่ี   357  หมู่ที่ 8  ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57120 โทรศัพท์ 053-721075  โทรสาร 053-721075 สังกัดเทศบาลต าบลเมืองพาน  
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๒๗  ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 

โรงเรียนบ้านเก่า ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ภายใต้การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตลอดมา  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนจากเทศบาลต าบล
เมืองพาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ท าให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและ
พัฒนาขึ้นตามล าดับ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป ต่อมาทางรัฐบาลได้กระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นได้มีบทบาทในการบริหารและจัดการทางด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู จึงได้สมัครใจเข้ารับการถ่ายโอนเข้าสู่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 จนกระทั่งวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเก่า ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและจัดพิธีรับมอบ
การถ่ายโอนเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้โอนบุคลากร มาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองพาน 
จ านวน ๑๐ คน และมีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เป็นต้นมา  
 
แผนผังการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 

ความหมาย 
1. อาคาร 1 เทศบาลก้าวหน้า 
2. อาคาร 2 ท้องถิ่นพัฒนา 
3. อาคาร 3 อนุบาลศึกษา 
4. อาคาร 4 ศูนย์พัฒนาเด็กปัญญา 
5. อาคาร 5 อาคารอเนกประสงคเ์สรมิวิชา  
6. อาคารประกอบอาหาร 

และโรงอาหารปฐมวัย 
7. สระว่ายน้ า 
8. เสาธงชาติ  
9. ป้ายโรงเรียน 
10. ศาลพระภูมิ 
11. ลานกิจกรรม 
12. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
13. สนามเด็กเล่นเสริมปัญญา 

 
 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

          

๘ 

6 

7 

๕ 

9 

๑
๐ 

๑๒ 

๑๑ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายพรเทพ  ศรีจักร์ 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 
      โทรศัพท์ 089-4359551 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   1  พฤษภาคม  2562  จนถึง ปัจจุบัน  
          เป็นเวลา 3 ปี 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 
       โทรศัพท ์090-8933068 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   1 กรกฎาคม  2563  จนถึง ปัจจุบัน  
          เป็นเวลา 2 ปี 
    
๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
 ๓.๑  ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก 

จ ำนวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำ/ปี 

๑ นายพรเทพ  ศรีจักร์ 58 28 ผู้อ านวยการฯ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า 50 
๒ นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น 43 17 รองผู้อ านวยการฯ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า 50 
3 นางสุพิชญา  เขียวเงี้ยว 47 25 ครเูชี่ยวชาญ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า 50 
4 นายสยาม  วงศ์ธิดาธร 45 22 ครชู านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า 50 
5 นางบังอร  ศุภเกียรติบัญชร 60 35 ครชู านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๒๐ 
6 นางดวงสมร  ก้อนทองสิงห์ 40 14 ครชู านาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา ๒๐ 
7 นายเอกชัย  ยาวิลาศ 39 12 ครชู านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 41 
8 นางดวงสุดา  โพธิ์ยอด 41 16 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ 47 
9 นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด 42 16 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี ๓๒ 

10 นางจันทร์เพ็ญ  สันวงค์ 39 11 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า 50 
11 นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง 38 14 ครูช านาญการพิเศษ คบ. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
การศึกษา 

มากกว่า ๕๐ 

12 นายเศรษฐ์พันธุ์  สันวงค์ 39 11 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า 50 
13 นายพิศาล  ฟองนิ้ว 42 14 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 
14 นางพรทิพย์ วงค์ตะวัน 39 10 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการ

สอน 
มากกว่า ๕๐ 

15 นายธนเทพ  ก๋าวิบูล 43 17 ครชู านาญการพิเศษ คบ. ประถมศึกษา มากกว่า 50 
16 นางสาวชลธิชา อนันต์ชัยพัทธนา 37 13 ครชู านาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา มากกว่า ๕๐ 
17 นางอติยาภรณ์  ยาวิลาศ 41 10 ครชู านาญการ วท.บ. เคมี 41 
18 นายตรัยธวัช  อุดเอ้ย 41 10 ครูช านาญการ ศศบ. ภาษาอังกฤษ ๒๐ 
19 นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ 39 9 ครูช านาญการ วท.ม. การสอน

วิทยาศาสตร์ 
มากกว่า 50 

20 นางสาวมณีกาญจน์ ถิ่นล าปาง 41 10 ครูช านาญการ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ มากกว่า 50 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก 

จ ำนวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำ/ปี 

21 นางฐิติรัตน์  ก าบิล 40 10 ครชู านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า ๕๐ 

22 นางสาวศศิพร ท าบุญ 40 13 ครชู านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า ๕๐ 
23 นายเอกรัตน์  บุญยะรัตน์ 40 10 ครชู านาญการ ศษ.ม บริหารการศึกษา 12 
24 นางอุ้มขวัญ  หัตถสาร 57 8 ครชู านาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย 27 
25 นางสาวสุภาพร  อินต๊ะฟอง 41 9 ครชู านาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย มากกว่า ๕๐ 
26 นางสาวณฐวรรณ  สีฟ้า 38 7 ครู ศศ.บ ภาษาไทย มากกว่า 50 
27 นางสาวณัฏฐ์ณิชา ชัยนนถี 28 3 คร ู กศ.ม. บริหารการศึกษา มากกว่า ๕๐ 
28 นางสาววรรณทนา สุวรรณ

รินทร์ 
31 5/3 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย มากกว่า ๕๐ 

 
๓.๒  พนักงำนจ้ำง (ปฏิบัติหน้ำที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบกำร
ณ์กำรสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 

จ ำนวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำ/ปี 

๑ นางสาววัชรียา  บุญงาม 30 6 ค.บ. ฟิสิกส์ กรมบัญชีกลาง 35 
๒ นางสาวชนม์นิภา ชุมภูเมือง 43 10 ศษ.ม. เทคโนโลยีสื่อ กรมบัญชีกลาง 20 
๓ นายศตวรรษ ยศวิทยากุล 33 8 ศษ.บ บริหารธุรกิจ กรมบัญชีกลาง มากกว่า 50 

๔ นางสาวพรทิวา มอยนา 32 8 ค.บ. พลศึกษา กรมบัญชีกลาง 20 
๕ นายนพวัฒน์  ตาวารี 30 7 ค.บ. พลศึกษา รายได้เทศบาล 20 
๖ นางสาวพิมพ์วดี  เรืองอยู่ 28 2.7 ค.บ. นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 
รายได้เทศบาล มากกว่า ๕๐ 

 
๓.๓  พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นายสุชาติ ศรีธิโอวาท 57 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

บัญชี 
บธ.บ บริหารธุรกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

บัญชี 
กรมบัญชีกลาง 

๒ นางสาวจันทร์จิรา เช้ือเมืองพาน 39 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ศศ.บ ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

กรมบัญชีกลาง 

๓ นายณรงค์ โยสุยะ 57 นักการภารโรง ม.๓ - นักการภารโรง กรมบัญชีกลาง 
๔ นางสาวฐิติรัตน์  

ลาภยศกุลศรี 
28 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ 
รป.บ รัฐ

ประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

กรมบัญชีกลาง 

๕ นางสาวพิมพ์สิริ เชื้อเมืองพาน 24 แม่บ้าน ม.6 - แม่บ้าน รายได้เทศบาล 
๖ นางถนอม เชื้อเมืองพาน 62 แม่บ้าน ป.7  แม่บ้าน รายได้เทศบาล 
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๓.๓  พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน) ต่อ 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ จ้ำงด้วยเงิน 
๗ นายบรรจง ประเสริฐจีวะ ๕๑ นักการภารโรง ม.๓ - นักการภารโรง กรมบัญชีกลาง 

 
๓.๔  ครูวิทยำกร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบกำร
ณ์กำรสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 

จ ำนวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำ/ปี 

๑ นางสาวธันยพร ชวนคิด 26 4 คบ. ภาษาจีน  
เงินรายได้

สถานศึกษา 
(รายหัว) 

มากกว่า ๕๐ 
๒ นางสาวศุภมาส ตันแก้ว 28 2.4 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 27 
๓ นายวิศาล โตบันลือภพ 34 12 ศศ.บ ภาษาไทย 48 

๔ นายโสภิษพานุวัฒน์ ชัยวรณ ์ 28 2 คบ. ดนตรีศึกษา - 
 
3.๕  สรุปจ ำนวนบุคลำกร 
  3.๕.1 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้อ านวยการ - - 1 -  
- รองผู้อ านวยการ - - 1 -  

รวม - - 2 - 2 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงาน
คร ู

- 13 ๑๓ -  

- พนักงานจ้าง(สอน) - - - -  
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - -  

รวม - 13 ๑๓ - ๒๖ 
3. บุคลำกรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

๒ ๗ - -  

- พนักงานจ้างทั่วไป ๒ ๖ - -  
- ลูกจ้างประจ า - - - -  
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - -  

รวม ๔ ๑๓ - - ๑๗ 
รวมทั้งสิ้น ๔ ๒๖ ๑๕ - ๔๕ 
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0.00% 

61.36% 
38.64% 

0.00% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 

4.55% 

79.55% 

15.91% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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 ๓.๕.๒จ ำนวนบุคลำกรครูแยกตำมระดับชั้น 
 

ระดับชั้น จ ำนวน จ ำนวนครู/ นักเรียน 
อนุบาล 9 1/15 
ประถมศึกษา 385 1/23 
มัธยมศึกษาตอนต้น 175 1/18 
 
  3.๕.๓ จ ำนวนครูจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จ ำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดำห์  
ของครูภำยในกลุ่มสำระฯ 

ปฐมวัย ๙ 20 ๒๒ 

ภาษาไทย 8 20 ๒๒ 

คณิตศาสตร์ ๔ 10 ๒๒ 

วิทยาศาสตร์ ๗ 17.5 ๒๒ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 5 ๒๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 7.5 ๒๒ 

ศิลปะ 1 2.5 ๒๒ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 7.5 ๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ 3 7.5 ๒๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ 2.5 ๒๒ 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๔๐ 100 ๒๒ 

 

 

ปฐมวัย 
20% 

ภาษาไทย 
20% 

คณิตศาสตร์ 
10% 

วิทยาศาสตร์ 
17% 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5% 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
7% 

ศิลปะ 
2% 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

8% 

ภาษาต่างประเทศ 
8% 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มกราคม ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๔  ทั้งสิ้น 680 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ ำนวนเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑( ๔ ขวบ) 2 20 19 39 20 
  อ.๒( ๕ ขวบ) 2 22 25 47 23 
  อ.๓(๖ ขวบ) 2 15 28 43 21 

รวม 6 57 72 129 129 

ป.๑ 2 35 31 66 33 
ป.๒ 2 35 35 70 35 
ป.๓ 2 25 24 49 24 
ป.๔ 2 31 36 67 33 
ป.๕ 2 25 34 59 29 
ป.๖ 2 25 38 63 31 
รวม 12 176 198 374 374 

ม.๑ 2 32 40 72 36 
ม.๒ 2 29 34 63 31 
ม.๓ 2 30 12 42 21 
รวม 6 91 86 177 177 

รวมทั้งสิ้น 24 324 356 680 680 
 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  =  ชาย...............คน หญิง..............คน  รวม จ านวน...........คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = …15….. : …1…. เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = …30.... : …1….. เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = …30…. : …1….. เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
หมำยเหตุ  ประกาศการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 
 

49 

61 

60 

64 

74 

72 

73 

47 

65 

60 

64 

76 

66 

70 

49 

67 

59 

63 

ประถมฯ 1 

ประถมฯ 2 

ประถมฯ 3 

ประถมฯ 4 

ประถมฯ 5 

ประถมฯ 6 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 256๒ - 256๔ 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2562 

52 

61 

60 

67 

50 

59 

72 

63 

42 

มัธยมฯ 1 

มัธยมฯ 2 

มัธยมฯ 3 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ปีกำรศึกษำ 256๒ - 256๔ 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2562 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ)  
5.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา  256๔ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำ จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

กำรเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน 
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 374 5 10 27 32 46 65 55 134 254 67.91 
2. คณติศาสตร ์ 374 3 36 30 33 48 41 51 131 223 59.63 
3. วิทยาศาสตร ์ 374 4 10 29 38 36 59 66 132 257 68.72 
4. สังคมศึกษา ฯ 374 1 5 5 16 21 61 98 167 326 87.17 
5. ประวตัิศาสตร ์ 374 2 2 3 14 18 50 105 180 335 89.57 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 374 0 5 12 12 24 38 66 216 320 85.56 
7. ศิลปะ 374 0 1 15 27 42 49 93 146 288 77.01 
8. การงานอาชีพฯ 374 1 8 7 22 34 65 72 164 301 80.48 
9. ภาษาตา่งประเทศ 374 2 16 45 51 55 57 45 102 204 54.55 
รวม 3,366 18 93 173 245 324 485 651 1372 2508 670.59 

ร้อยละ 100 0.53 2.76 5.14 7.28 9.63 14.41 19.34 40.76 74.51 19.92 
 
 

 
 
 

67.91 
59.63 

68.72 
87.17 

89.57 
85.56 

77.01 
80.48 

54.55 

0 20 40 60 80 100

ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
กำร
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 177 66 0 5 0 7 9 16 29 43 88 49.72 
2. คณติศาสตร ์ 177 0 55 29 22 15 14 8 11 21 40 22.60 
3. วิทยาศาสตร ์ 177 0 29 8 8 22 9 13 16 70 99 55.93 
4. สังคมศึกษา ฯ 177 0 23 29 29 19 15 25 15 20 60 33.90 
5. ประวตัิศาสตร ์ 177 47 19 4 10 2 15 8 16 54 78 44.07 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 177 0 0 6 11 15 27 18 31 67 116 65.54 
7. ศิลปะ 177 0 0 0 23 4 17 16 13 102 131 74.01 
8. การงานอาชีพฯ 177 0 0 10 10 21 31 34 32 37 103 58.19 
9. ภาษาตา่งประเทศ 177 0 10 43 10 9 11 14 11 67 92 51.98 

รวม 
1,593 

113 136 134 123 114 148 152 174 481 807 
455.9

4 
ร้อยละ 100 7.09 8.5 8.4 7.72 7.2 9.3 9.5 11 30.19 50.66 28.62 

 
 

 
 
 

49.72 
22.6 

55.93 
33.9 

44.07 
65.54 

74.01 
58.19 

51.98 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 

สงัคมศกึษำ ฯ 

ประวตัิศำสตร์ 
สขุศกึษำและพลศกึษำ 

ศิลปะ 

กำรงำนอำชีพฯ 
ภำษำตำ่งประเทศ 

ร้อยละของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 1 

ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ ๒ จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
กำร
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 177 6 90 4 2 4 12 14 12 32 58 32.77 
2. คณติศาสตร ์ 177 1 88 22 9 16 14 4 6 15 25 14.12 
3. วิทยาศาสตร ์ 177 0 55 8 10 7 10 23 28 35 86 48.59 
4. สังคมศึกษา ฯ 177 1 68 19 9 5 13 24 8 29 61 34.46 
5. ประวตัิศาสตร ์ 177 41 49 1 7 10 11 7 21 29 57 32.20 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 177 1 20 7 9 7 23 18 23 68 109 61.58 
7. ศิลปะ 177 0 64 5 5 2 4 17 15 64 96 54.24 
8. การงานอาชีพฯ 177 1 36 9 13 14 19 20 21 43 84 47.46 
9. ภาษาตา่งประเทศ 177 8 56 25 8 10 7 14 16 32 62 35.03 

รวม 1,593 59 526 100 72 75 113 141 150 347 638 360.45 
ร้อยละ 100 3.70 33.02 6.28 4.52 4.71 7.09 8.85 9.42 21.78 40.05 22.63 

 

 
 
 
 
 

32.77 
14.12 

48.59 
34.46 

32.2 
61.58 

54.24 
47.46 

35.03 

0 10 20 30 40 50 60 70

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 
ประวัติศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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6.  ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ  
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 

ระดับโรงเรียน 67.55 59.80 63.68 

ระดับจังหวัด 50.28 43.57 46.93 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 51.67 43.94 47.79 

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80 
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51.67 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้งสองด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียน
ระดับชำติจ ำแนกตำมระดับ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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6.2 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 25๖๓ – 256๔  

 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

25๖3 
ปีกำรศึกษำ 

2564 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้านภาษา 39.90 67.55 +27.65 

ด้านค านวณ 30.49 59.80 +29.31 

รวมความสามารถ 35.19 63.68 +28.49 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ รวม  ด้าน 
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(National Test : NT) และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2563-2564 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
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7. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
7.1 ระดับชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

8 ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 57.28 44.87 35.67 51.04 

ระดับจังหวัด 52.38 38.49 35.78 40.67 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 49.10 35.62 33.48 38.05 

ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) ชั้น ป.6 

 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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 ๗.๑.๒ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 25๖๓ – 256๔ 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

25๖๓ 
ปีกำรศึกษำ 

256๔ 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย 57.52 57.28 -0.24 

คณิตศาสตร์ 29.15 44.87 +15.72 

วิทยาศาสตร์ 39.81 35.67 -4.14 

ภาษาอังกฤษ 47.2 51.04 +3.84 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ป.6 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 
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7.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปกีำรศึกษำ 256๔ 
๗.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 65.36 38.47 39.13 33.20 

ระดับจังหวัด 54.58 25.26 32.57 32.03 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 46.92 21.55 29.68 28.04 

ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) ชั้น ม.3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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๗.๒.๒ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 25๖๓ – 256๔ 
 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

256๓ 
ปีกำรศึกษำ 

256๔ 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย 55.15 65.36 +10.21 

คณิตศาสตร์ 22.24 38.47 +16.23 

วิทยาศาสตร์ 28.93 39.13 +10.20 

ภาษาอังกฤษ 32.50 33.20 +0.70 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ม.3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 -2564 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 
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8. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
๑. อาคารเรียน ๓    หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๑    หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๔๕   ห้อง 
๔. สระว่ายน้ า  ๑    หลัง 
๕. สนามเด็กเล่น    1    สนาม 
๖. ลานกีฬา    ๑    สนาม 
 ฯลฯ  

 
9. ข้อมูลงบประมำณ 

 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

รำยได้สถำนศึกษำ 
รำยรับ 
(บำท) 

รำยจ่ำย 
(บำท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
6. เงินที่ไดจ้ากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
8. รายได้อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,228.89 
6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 

318,000 

 
 

318,000 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

2,262,800 

 
 

1,897,764 
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รำยได้สถำนศึกษำ 
รำยรับ 
(บำท) 

รำยจ่ำย 
(บำท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

25,000 
 
 
 

78,000 

- 
 
 
 

78,000 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาเด็ก  

 
 

1,575,050 
177,500 
256,950 
440,261 
250,520 

- 

 
 

825,995 
- 

255,330 
384,792 
248,690 

- 
ค.  เงินอื่นๆ (ภาษีและเงินประกันสัญญาจ้าง) - - 

รวม 5,776,539.89 4,085,979 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย    จ านวน  1,690,560.89   บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 256๔ จ านวน  4,826,723.83   บาท 
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10. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

๑๐.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะตั้งอยู่ในชุมชนเมืองพาน และมีชุมชนในเขตบริการ รวม  
๑๐ ชุมชน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านเก่า ชุมชนม่วงชุม ชุมชนน้ าจ า ชุมชนฮ่องหลงเหนือ ชุมชนฮ่องหลงใต้ 
ชุมชนศาลเจ้าใหม่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนบ้านเด่น ชุมชนเทพวัน ชุมชนแม่ส้าน หมู่บ้านทุ่ง และหมู่บ้านทุ่งมงคล
มีจ านวนประชากรในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 6,650คน แยกเป็น ชาย 3,095คน หญิง 3,555คน จ านวนครัวเรือน 
3,457ครัวเรือน ความหนาแน่น ๔,๕๐๐ คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรแฝงในเขตเทศบาล มีประมาณ 
๔,๕๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ทิศเหนือติดกับถนนในเทศบาลเมืองพานทิศใต้ติดกับบ้าน นาย
มูล – นางปวน  เชื้อเมืองพาน ทิศตะวันออกติดกับบ้าน นายโต – นางป้อ  อรุณรุ่งโรจน์ , นายวรรณ  เสดสี , นาย
จอก วินันท์ทิศตะวันตกติดกับถนนในเทศบาลต าบลเมืองพาน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และ
รับจ้าง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร 120,000บาท/คน/ปี ส าหรับสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ประชาชนในเขตเทศบาลมีการนับถือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม แต่
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณีศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
 ศาสนสถานมีจ านวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย 
  1 )  วัดป่าซาง   
  2 )  วัดเทพวัน 
  3 )  วัดม่วงชุม 
  4 )  วัดเกตุแก้ว 

5)  โบสถ์คริสต์วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
6)  ศาลเจ้าปึงเฒ่ากง 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
  1 )  ประเพณีสงกรานต์ 
  2 )  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  3 )  ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี 
  4 )  ประเพณีลอยกระทง 
  5 )  ตักบาตรเป็งพุธ 
  6 )  ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 
  7 )  ตักบาตรเทโว 
  8 )  ตานก๋วยสลาก 
                     9 )  ท าบุญสืบชาตาเมือง 
                    10 ) ถวายขา้วซอมต่อ 

 ๑๐.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพหลัก คือ,รับจ้าง ส่วนใหญ่นับ   
      ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 120,000 บาท 
 ๑๐.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโอกาส  

1) โอกาสผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสนใจการจัดการศึกษา 
2) ได้รับการสนับสนุนอาคารใหม่อย่างเพียงพอในปีการศึกษา 2558 (เริ่มก่อสร้างปีงบประมาณ  
     2558 แล้วเสร็จ ป ี2559) 
3) การขยายตัว และเติบโตด้านจ านวนผู้เรียนมีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 
4) บุคลากรเป็นคนในท้องถิ่น  
5) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
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ข้อจ ากัด 
1.  สถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายได้ (โรงเรียนเดิมงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพ่ิมมีจ ากัด) 

 
11. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ถ้าด าเนินการตามหลักสูตร
อ่ืนๆให้ใส่หลักสูตรอ่ืนๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
 ๑๑.๑  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย(ใส่โครงสร้ำงหลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ) 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  หลักสูตรปฐมวัย 
การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปี (ระดับปฐมวัย) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่ สาระที่ควรเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง / ป ี

๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๘๐ 
๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่และวันส าคัญที่แวดล้อมเด็ก ๒๒๐ 
๓ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ๒๔๐ 
๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ๒๖๐ 

รวม ๘๐๐ 
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๑๑.๒ ระดับประถมศึกษำ 
 

 
เวลำเรียน/ปี 

 
เวลำเรียน/สัปดำห์ 

(หน่วยกิต/ปี) 
หมำยเหต ุ

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ป.1-3 ป.4-6  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้          
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 5 (5 นก.) 4 (4 นก.) 

บูรณาการ
ท้องถิ่น และ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียง ใน
รายวิชา
พื้นฐาน 

     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 5 (5 นก.) 4 (4 นก.) 

     วิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลย ี

๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 2 (2 นก.) 2 (2 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
    ประวัติศาสตร์* 

4๐ 
 

40 

4๐ 
 

40 

4๐ 
 

40 

๘๐ 
 

40 

๘๐ 
 

40 

๘๐ 
 

40 

1 (1 นก.) 
 

1 (1 นก.) 

2 (2 นก.) 
 

1 (1 นก.) 

    สุขศึกษาและพล   
    ศึกษา 

4๐ 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1 (1 นก.) 2 (2 นก.) 

    ศิลปะ 4๐ 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1 (1 นก.) 2 (2 นก.) 

    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 1 (1 นก.) 1 (1 นก.)) 

    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 4 (4 นก.) 2 (2 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐    
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

- ลูกเสือ-เนตรฯ 
-  บ าเพ็ญประโยชน ์

- กิจกรรมแนะแนว 
- ชุมนุม  

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

3 (3 นก.) 
1 (1 นก.) 

 
1 (1 นก.) 
1 (1 นก.) 

3 (3 นก.) 
1 (1 นก.) 

 
1 (1 นก.) 
1 (1 นก.) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
- ภาษาจีน 

80 
40 

80 80 40 
40 

40 
40 

40 
40 

1 (1 นก.) 1 (1 นก.) 
 

- คอมพิวเตอร์ 
 

40 
 

 

40 
 
 

40 
 
 

 40 (40 ต่อปี ตอ่เนื่อง 3 ป ีเท่ากับ 120)  
 (ระดับ ป.4-6 เลือกเรียน ต่อเนื่องตามความสนใจ ถนัด เลือกและเปลีย่น
กลุ่มได้) 

- เป็นเลิศกลุ่มกีฬา 
- -เป็นเลิศกลุ่มวิชาการ 

 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด   ๑,๐4๐ ชั่วโมง/ปี  

 

 หมำยเหตุ 
วิชาหนา้ที่พลเมือง บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมและวิถีชวีิตประจ าวันในโรงเรียน 
วิชาการป้องกันการทุจริต น าไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 คาบ/สัปดาห ์
* ให้เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2564 
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๑๑.๓ ระดับมัธยมศึกษำ 
 

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

บูรณำกำร หมำยเหต ุ
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

บูรณาการทอ้งถิน่ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในรายวิชาพื้นฐาน 

 

     คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.)  

     วิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลย ี

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 
 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
    ประวัติศาสตร์   

๑๒๐ 
(๓ นก.) 
40 

(1 นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 
40 

(1 นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 
40 

(1 นก.) 

 

    สุขศึกษาและพล   
    ศึกษา 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.)  

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.)  

    การงานอาชีพ 4๐ 
(1นก.) 

4๐ 
(1นก.) 

4๐ 
(1นก.)  

เทคโนโลย ี 40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.)  

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.)  

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘8๐ 
(๒2 นก.) 

๘8๐ 
(๒2 นก.) 

๘8๐ 
(๒2 นก.) 

  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- ลูกเสือ-เนตรฯ 

- บ าเพ็ญประโยชน ์
- กิจกรรมแนะแนว 
- ชุมนุม(อาชีพ) 

๑๒๐ 
30  
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

๑๒๐ 
30 
10 
40 
40 

  

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น   

200 
(5 นก.) 

 
200 
(5 นก.) 

 
200 
(5 นก.) 

 
 

- ภาษาจีน 
- เป็นเลิศกลุ่มเทคโนโลยี  
- เป็นเลิศกลุ่มวิชาการ   

 

40 
80 
80 

40 
80 
80 

40 
80 
80 

  

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

หมำยเหตุ  

วิชาหนา้ที่พลเมือง บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมและวิถีชวีิตประจ าวันในโรงเรียน 
วิชาการป้องกันการทุจริต น าไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 คาบ/สัปดาห ์
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๑๒. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

๑๒.๑  ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด  8×6 เมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 10,500 เล่ม  มีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจ านวน  -  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  ๑  เครื่อง 

12.๒  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 3  ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน      2 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน      ๒ ห้อง 

  ๓)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ).......................         จ านวน ……………ห้อง 
    ๑๒.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 2๑ เครื่อง 
 ๑๒.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติกำรใช ้

จ ำนวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 

ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
อาคารอเนกประสงค์ 

200 
200 
200 

 
 ๑๒.5  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ปีการศึกษา๒๕๖๔) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ควำมรู้เรื่อง จ ำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 

นายมานนท์ ธิชมภู 
นางชมพร สีเงิน 

อาหารล้านนา 
การดูแลสุขภาพ 

๑๐ 
12 
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๑๓. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
1๓.1 ผลงานดีเด่น  
 คะแนนสูงสุดการทดสอบ O – Net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ภาษาไทย เด็กหญิงคุณันยา วงศ์ธิดาธร คะแนน  84 
  คณิตศาสตร์ เด็กชายพัชรพล  ชญานินรุ่งโรจน์ คะแนน  72.75 
  วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงคุณันยา วงศ์ธิดาธร คะแนน  55 
  ภาษาอังกฤษ เด็กชายพัชรพล  ชญานินรุ่งโรจน์  คะแนน  96.88 
 คะแนนสูงสุดการทดสอบ O – Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ภาษาไทย เด็กชายทวีทรัพย์  สิงห์ค า  คะแนน  ๖๕.๓๖ 
  คณิตศาสตร์ เด็กชายภูพาน ทิพย์ศรีบุตร คะแนน  ๓๘.๔๗ 
  วิทยาศาสตร์ เด็กชายทวีทรัพย์  สิงห์ค า  คะแนน  ๓๙.๑๓ 
  ภาษาอังกฤษ เด็กชายภูพาน ทิพย์ศรีบุตร คะแนน  33.20 
 ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น  
  ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นายเอกชัย ยาวิลาศ 
  ด้านการสอนปฐมวัย  นางสาวณฐวรรณ  สีฟ้า 
  ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมฯ  นางดวงสมร  ก้อนทองสิงห์ 
  ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นางพรทิพย์  วงค์ตะวัน 
  ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นางสาวชลธิชา  อนันต์ชัยพัทธนา 
  ด้านการสอนกิจการนักเรียน  นายเอกรัตน์  บุญยะรัตน์ 
  ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นายสยาม  วงศ์ธิดาธร 
  ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  นางสาวณัฐฏ์ณิชา  ชัยนนถี 

 
       1๓.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ที ่
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบำยตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จหรือระดับควำมส ำเร็จ 

1 
 
2 
 
 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้การออมทรัพย์ใน
โรงเรียน 
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
 

นักเรียนทุกคนมีการฝากเงินออมทรัพย์กับโรงเรียน
ธนาคารและเป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาต่างๆ  
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะ และ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน  
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
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 ๑๓.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
 1) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ๒) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 ๔) โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๕) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
14.1 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

1.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณผ่านเกณฑ์การวัดผลของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

1.1.3 นักเรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย       
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 

1.1.4 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน   
         นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  

ยอดเยี่ยม 

1.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 

1.1.6 นักเรียนทุกคน มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตร 
         สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

1.1.7 นักเรียน มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

ข้อที่ 1.2 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

1.2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
         และ ประเพณีและภูมิปัญญา 

ยอดเยี่ยม 

1.2.3 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

1.2.4 นักเรียนมีการรักษาสุขภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.5 นักเรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย  ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
      อย่างชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 สถานศึกษาจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

2.4 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง ยอดเยี่ยม 

2.5 สถานศึกษาจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

2.6 สถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.7 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.8 สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.9 สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปี 
      การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

2.10 ครูทุกคนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาต่อวิชาชีพ ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (ต่อ) ยอดเยี่ยม 
2.11 สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อมใน  
        ชั้นเรียน 

ยอดเยี่ยม 

2.12 ห้องเรียนมีการติดตั้งโทรทัศน์แบบ SMART TV ในชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  
      และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการท าชิ้นงาน โครงงาน กิจกรรม  
      การฝึก ปฏิบัติในประสบการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดน าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูมีสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 ครูจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.4 ครูมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ก าหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนและ 
      ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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๑๕. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
๑5.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศกึษำ และมธัยมศึกษำ) 

น ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด ๕.๐๐ ๔.๕๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๕๕ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๖.๕๕ คะแนน  มีคุณภาพระดับดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

๑๖. กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
  16.๑  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

สถานศึกษาได้จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคลากร และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน แต่ละฝ่าย
ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหัวหน้างานผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี คณะครู นักเรียน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม การด าเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกิจกรรมใช้
หลักการมีส่วนร่วม ประชุมวางแผน ด าเนินงานร่วมกัน ตามกระบวนการ PDCA ด้วยระบบทีม เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ได้น าผลการด าเนินงานมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ และพัฒนาในปีต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงสร้างการบริหารงาน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ฝ่ายบริหารงาน 
บุคลากร 

ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

     ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- งานวางแผนและพัฒนา
วิชาการ 

- งานหลักสูตรและการ
น าไปใช้ 

- การวัดผลประเมินผล 
- สถิติและการวิจัยเพื่อ

พัฒนา คุณภาพทางการ
ศึกษา 

- สื่อการเรียนการสอน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
- งานนิเทศการสอน 
- งานระบบสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมและแข่งขัน 
- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- กรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

- การวางแผน/สรรหา 
- ทะเบียนบุคลากร 
- สารวัตรนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- อบรมศีลธรรม 
- คัดเลือกนักเรียนดีเด่น 
- งานปกครองสายชั้น 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- งานวินัยและการลงโทษ 
- การตรวจสอบภายใน 
 

- งานสารบรรณ 
- พัสดุ, ครุภัณฑ์ 
- รายงานประจ าเดือน 
- เงินเดือน 
- สวัสดิการครู 
- อบรมพัฒนาก ากับ
ติดตาม บุคลากร 
- รับนักเรียนใหม่ 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ความต้องการและการจัด 
วางบุคลากร 
 

- อาคารสถานท่ี 
- ชมรมศิษย์เก่า 
- สัมพันธ์ชุมชน 
- การประชาสัมพันธ์ 
- เอกสาร,วารสาร 
- โภชนาการและอาหาร 
-ระบบสารสนเทศ 
-ธนาคารโรงเรียน 
-สหกรณ์โรงเรียน 

 

 

สภำนักเรียน 

ฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 
- สวัสดิการ
นักเรียน 
- ระบบดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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 16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ของสถำนศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้าน สู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ในการจัดการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มาตรฐานต่อผู้เรียนและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

  

 ในปีพ.ศ. 2561 - 2565 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์การศึกษาของโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2563) ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ 

(แนวทำงกำรพัฒนำ) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1  การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สรรหาครู บุคลากรเพียงพอต่อผู้เรียน และภาระงาน ฝ่ายบุคคลากร 
กองการศึกษา ด าเนินการพัฒนา อบรม หรือศึกษาดูงาน ให้กับครู 

บุคลากรในสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดให้ครูปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานระดับมืออาชีพ 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคลากร 

ส่งเสริมให้ครูแก้ไขปัญหาผู้เรียนส าเร็จ หรือสามารถ
ส่งเสริมผู้เรียนสู่การเป็นเลิศ 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคลากร 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

สนับสนุน ส่งเสริม และก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศรอบด้าน สู่การเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 

สนับสนุน ส่งเสริม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาส และเข้า
ร่วมการแข่งขัน หรือแสดงศักยภาพ ตามโอกาส สถานที่
ต่างๆ 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ส่งเสริม จัด ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม ฝ่ายบริหารงาน
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ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ 

(แนวทำงกำรพัฒนำ) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วิชาการ 
ส่งเสริม จัด ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ส่งเสริม จัด ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือ
สร้างสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ส่งเสริม จัด ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะเพ่ืออนาคต 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

3 ส่งเสริมด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ ในการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดหา พัฒนาห้อง สถานที่ หรือบริเวณให้มีความพร้อมใน
การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

จัดหา พัฒนา ส่งเสริม ให้มีห้องเรียน และห้องพิเศษ
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

จัดหา พัฒนา ส่งเสริม ให้มีพ้ืนที่ สถานที่ จุดบริการใน
สถานศึกษาท่ีให้บริการผู้เรียนเพียงพอ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้
มาตรฐานต่อผู้เรียนและ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

ด าเนินการ จัด พัฒนา ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนอกเวลา
เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนแต่ละด้าน 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ส่งเสริม จัดหา ด าเนินการให้ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการประเมินตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะรองรับการประเมินจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระดับชาติ 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

พัฒนา ส่งเสริม ด าเนินการให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศ และกลุ่มผู้เรียนความ
ต้องการพิเศษ 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ส่งเสริม ด าเนินการ พัฒนา เพ่ือให้สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพ ในระดับดีขึ้นไปทุก
เกณฑ์ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

สนับสนุน ด าเนินการ พัฒนากิจกรรม งาน หรือโครงการ
ที่สถานศึกษาด าเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาของชุมชน ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

5 ส่งเสริมความเท่าเทียมในการ สรรหา จัดหาทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้เรียน ฝ่ายบริหารงาน
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ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ 

(แนวทำงกำรพัฒนำ) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ทั่วไป 
พัฒนาการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

6บริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และมีคุณภาพ 

พัฒนา สรรหาทรัพยากรที่สามารถระดมได้นอกเหนือจาก
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี จาก
รัฐบาล ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

พัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

พัฒนา ส่งเสริมระบบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) ให้ผ่านการประเมินระดับดีมากข้ึนไป 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

 
อักษรย่อโรงเรียนเทศบำล ๑ (บ้ำนเก่ำ) 

ท.๑ 
บ.ก. 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 
ปรัชญำของโรงเรียน 
  คุณธรรม  น าความรู้  มุ่งสู่ภาษา  พัฒนาสังคม  นิยมไทย 
 
ค ำขวัญโรงเรียน 
  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  น้ าใจงาม 
 
สีประจ ำโรงเรียน 
  ขาว   คือ  ความบริสุทธิ์ของเด็กๆ ในโรงเรียน 
  เขียว  คือ  ความเจริญงอกงามทางการเรียนรู้ของเด็กๆ ในโรงเรียน 
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ตอนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
กระบวนกำรพัฒนำ 

ด้านคุณภาพทางวิชาการสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา จัดท า
โครงสร้างหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการสอนตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน จัดการเรียนการสอนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดครูผู้สอน
ตรงตามความรู้ และความสามารถและตามวิชาเอก ตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ม.3 อย่างเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  ผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เป็นชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียน  
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน  โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศ
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศ
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย  และต่อเนื่อง  

ด้านคุณลักษณะของผู้ เรียน สถานศึกษาปลูกฝังผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก ่จัดกิจกรรมแนะแนว จัดกิจกรรมนักเรียน ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ ส่งเสริม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็น
ไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

๑. ผลการทดสอบการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านร้อยละ ๙๖.๕๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๒. ผลการทดสอบการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนร้อยละ ๙๖.๓๗ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๓. ผลการทดสอบการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารร้อยละ ๙๕.๔๔ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๔. ผลการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณร้อยละ 89.23 อยู่ในระดับดีเลิศ 

๕. ผลการประเมิน การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  
แก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ  93.99  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๖. ผลการวัดความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 



36 
 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๒ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

๗. ผลการวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 97.18 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๘. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 59.94 อยู่ในระดับ ดี
เลิศ 

๙. ผลการวัดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในวิชาแนะแนวคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๗  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ  100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
๒. ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
๓. ผลการวัดสมรรถนะส าคัญด้านทักษะชีวิตคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๔ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
๔. ผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 ข้อมูลหลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. แบบทดสอบการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร 
2. แบบทดสอบด้านการคิดค านวณ 
3. แบบประเมินสมรรถนะด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
4. แบบประเมินโครงการ ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน 
5. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ (ปพ.๐๕ – ๐๖) 
7. แบบประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในวิชาแนะแนว 
8. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
10. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญด้านทักษะชีวิต 
11. แบบประเมินการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
12. แบบการประเมินทางอารมณ์ (SDQ) 

 
จุดเด่น 

ผู้เรียนมีทักษะด้านทักษะการอ่าน เขียน สื่อสาร มีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้   การคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และค่านิยมที่ดีด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และการรักษาสุขภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
พัฒนาด้านเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน การพัฒนาทักษะทางด้านการคิดค านวณและการวัด

ความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน และผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 

นวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ดี  
ส่งเสริมด้านจริยธรรมการเก็บเงินได้และคืนให้เจ้าของ  การตักบาตรเติมบุญ   

 
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ เพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 

สถานศึกษามีการจัดท าโครงการที่สะท้อนถึงลักษณะ งานที่ปฏิบัติ และมีกระบวนการที่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กันเป็นระบบ โครงสร้างรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการท างานที่มุ่งในเรื่องประสิทธิภาพในการบริการแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในอนำคต 

๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่การใช้เทคโนโลยีฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ทักษะชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 

๒. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
ควำมต้องกำรและช่วยเหลือ 
 - 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษาใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่
รอบด้าน หลากหลาย ทั้งจากผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้บริหารต้นสังกัด ชุมชน ครู ที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา น าข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ตามขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลอมรวมข้อมูลจากผลการประเมิน ติดตาม ทั้งจาก สมศ. ผลการทดสอบระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ จัดท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้
ได้ออกแบบแผนการด าเนินการ ทั้งในรูปแบบแผนระยะยาว 4 ปี ปรับสู่แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ทั้ง
แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีการศึกษา และแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดย
การติดตาม ควบคุม ประเมิน จากฝ่ายบริหาร กลุ่มงาน ประเมินทั้งระหว่างด าเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานตามแผน มีการน าผลการประเมินการด าเนินงาน การบริหารจัดการ มาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
อย่างสม่ า เสมอเ พ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพอย่ างสู งสุดและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่ างมีประสิทธิภาพ                                                                                                         
. 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษามีกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย รอบด้าน มีกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

(SWOT) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีโอกาสบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในเชิงการปฏิบัติ
ในองค์กร บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา ทั้งในระดับชาติ ต้นสังกัด และสถานศึกษา ใน
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การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา สถานศึกษาใช้ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพในสถานศึกษา 
(PDCA) โดยมีกระบวนการจัดท าแผนงานจากข้อมูลที่หลากหลาย รอบด้าน (Plan) มีการด าเนินงานตามแผนงาน
และก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการด าเนินงาน (Do) มีการติดตามการด าเนินงาน ทั้งระหว่างการ
ด าเนินงานและเมื่อเสร็จสิ้น (Check) และมีการประชุมพัฒนาแผนงานจากการประเมินผลการด าเนินงาน (Action) 
ทุกปีการศึกษา 

2.2  สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
ของทั้งครูและนักเรียนทั้งด้าน อาคารสถานที่ มีการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ด้านวัสดุอุปกรณ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ด้านงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างเพียงพอ ด้านบุคลากรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนพร้อมทั้งอบรมพัฒนาให้มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   
 

2.3  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่ระดับครูผู้สอน ครูประจ าชั้น ครูในแต่ละระดับชั้น (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหาร   

2.4  สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ ทั้งการนิเทศระหว่างเพ่ือนครูใน
ระดับชั้นผ่านการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการนิเทศระดับสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.5 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรมอนเตสซอรี่ จนถึง
หลักสูตรความเป็นเลิศ (SBMLD) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการน าผลการประเมินวัดผลผู้เรียนระดับต่างๆมา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดผลต่อผู้เรียนอย่างรอบด้านต่อไป 

2.6 สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 บุคลากรครู พนักงานได้รับการพัฒนา อบรมสม่ าเสมอ โดยสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทุกปีการศึกษา ในเรื่องการจัดท าพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
การอบรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยปรากฏเป็นเอกสารโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ผลการประเมินโครงการ 
และสถานศึกษาต้นสังกัดยังได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามหนังสือสั่งการ โครงการที่เกี่ยวข้อในการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะทางอย่างสม่ าเสมอตามต าแหน่ง หน้าที่และภาระงานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาของบุคลากรแต่ละราย 
  2.7 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการอบรมพัฒนาผู้เรียน ครู 
บุคลากรในสถานศึกษาในด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีการบูรณาการความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่ มีการติดตั้ง ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา สาธารณูปโภค การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องดื่มในสถานศึกษา รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาในด้านการจราจรและยาเสพติด 
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2.8  สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การใช้
ระบบอีเมล์องค์กร และโปรแกรมพัฒนางานต่างๆทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

2.9  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บไซต์ของ

โรงเรียน การใช้ระบบอีเมล์องค์กรและโปรแกรมพัฒนางานต่างๆในเชิงวิชาการ 
 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2564 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีพ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
6. ค าสั่งแต่งตั้งงานวิชาการ 
7. โครงสร้างงานบริหารทั่วไป : งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9. รายงาน SAR โรงเรียน 
10. ประกาศมาตรฐาน 
11.  มีเครื่องตัดไฟ ถังดับเพลิง ระบบจัดเก็บและการท าลายขยะ 
12.  มีระบบป้องกันบุคคล ความปลอดภัยจากการเดินทาง และระบบดูแลพื้นที่เสี่ยง 
13. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
14.  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
15.  หลักสูตรสถานศึกษา 
16.  ค าสั่งพัฒนาหลักสูตร 
17.  ประกาศใช้หลักสูตร 
18.  ระเบียบการวัดผลและประเมินผล 
19.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
20.  รายงานการประเมินการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
21. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
22.  แบบส ารวจการอบรมของคณะครู 
23.  โครงการนิเทศชั้นเรียน 
24.  โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
25. โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
26. โครงการพัฒนาทักษะภาษาและคณิตศาสตร์ ป. 1-3 
27. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
28. โครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
29. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
30. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  
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31. โครงการห้องสมุด ท.1 รักการอ่าน 
32. โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
33.  โครงการออมทรัพย์ในโรงเรียน 
34. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค

หรือสาธารณูปการ 

จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการ มีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้อมูลเพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
กระบวนการบริหารจัดการใช้วงจรคุณภาพเข้ามามีบทบาท (PDCA) ในการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการทั้งในระยะ
ยาวและประจ าปีการศึกษามีกระบวนการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาพบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในสถานศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของสื่อสารสนเทศโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังสองทางต่อไป 
นวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี 
 นวัตกรรม แบบอย่างที่ดีด้านการจัดท าและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สรรหา สร้างและพัฒนาระบบโปรแกรมกระบวนการ
เพ่ือลดขั้นตอนการบริหารงาน การท างานที่ซ้ าซ้อน ซับซ้อนให้น้อยลง 

2. ส่งเสริม พัฒนาความหลากหลายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้เพิ่มข้ึน สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงตามโลกและเทคโนโลยี สภาพสังคม รวมทั้งนโยบายระดับชาติ 

3. ส่งเสริม สรรหา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการ
ของผู้เรียนและการพัฒนาทางกายภาพแต่ละช่วงวัยในสถานศึกษา 

แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงแผนงานสถานศึกษาทุกปี
การศึกษาตามแผนการปฏิบัติงานวงจรคุณภาพ (PDCA) ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีให้มี
บทบาทต่อการพัฒนาการบริหารงานเพ่ือยกระดับความพึงพอใจในคุณภาพงานบริหารจัดการทั้งจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและจากผู้ปกครอง รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ในด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้เรียน ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ได้จากการจัดหาให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ และเห็นผลจากการบริหารจัดการลงสู้ผู้เรียนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในภาพรวม 
ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 ในกระบวนการบริหารและจัดการของสถานศึกษาในอนาคต ก าหนดให้มีการบริการและจัดการที่มีส่วน
ร่วม และยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน เพ่ิมความเข้มข้นและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ความต้องการ ในสัดส่วนที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างขึ้นบริหารจัดการเพ่ือยกระดับความ
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นผลเชิงประจักษ์ที่เกิดจากคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม
นโยบายรายบุคคล 
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ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 ในด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ พบว่ายังต้องการและได้รับความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. ความร่วมมือในการบริหารจัดการที่หลากหลายและรอบด้านทั้งในแง่ขององค์ความรู้ งบประมาณ 
อ านาจการบริหารจัดการและความคล่องตัวของสถานศึกษา 

2. การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการของสถานศึกษาทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
และอุปกรณ์เพ่ือด าเนินงานต่างๆ 

กำรสรุป มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3 ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม    จ านวน 5 ประเด็น   
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
กระบวนกำรพัฒนำ 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งแก้ปัญหานักเรียน  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
แสดงผลงานทั้งภายในและนอกห้องเรียนและจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ..ยอดเยี่ยม.. 
 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระ / ภาระชิ้นงานของนักเรียน / แบบปพ. 05 / บันทึกการผลิตและการ
ใช้สื่อ / รูปถ่าย / บันทึกงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู / แบบบันทึกการนิเทศ รูปถ่าย / โครงการพัฒนา
บุคลากร 
 
จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง  
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการประกวดสื่อและนวัตกรรมท าให้ครู
กระตือรือร้นและสนใจสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 
นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี 
 สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัล/การนิเทศห้องเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 - 
แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 

๑. กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก  แสดงความคิดเห็น รักการอ่าน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สื่อ
การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้  ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
๑. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และปลอดภัย 
๒. มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
๑. งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเนื้อหาในการจัดอบรมครอบคลุมในการจัดการเรียนการ

สอนเช่น สื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ 
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ตอนที่ ๓ 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และแบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับ
สถานศึกษา 

รำยงำนวิธีปฏิบัติที่ดี (Bast  Practice) 
 

ชื่อผลงำน  โครงกำรกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบำล ๑ (บ้ำนเก่ำ) 
1.  ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ 

 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 680 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 725 คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียนจึงได้จัดท า 
ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพในโรงเรียนขึ้นโดยเน้นการปรับอาหารกลางวันของแม่ครัว และเพ่ิมให้
ในมื้ออาหารมีสัดส่วนของปริมาณผักผลไม้ในกระบวนการท าอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ  พร้อมทั้ง
สร้างความรู้ความตระหนักให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพตลอดจนลดการ
บริโภคน้ าหวาน และเพ่ิมการบริโภคผักผลไม้ให้มากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของ
นักเรียน ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพประเด็น
การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน  ผลของการด าเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่า  มีการรวมกลุ่มตั้งเป็น
คณะท างานที่ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา  คุณคร ู และแม่บ้านผู้ประกอบอาหารและนักเรียน  ในการขับเคลื่อน
งานไม่น้อยกว่า 10 คน  เกิดข้อตกลงร่วมของคณะท างานในการด าเนินโครงการคณะท างานตระหนักและเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการท างานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของนักเรียนในมื้อกลางวัน
เปลี่ยนไปมีการจัดท าเมนูอาหารกลางวันที่จัดท าเป็นไปตามรายการที่ถูกก าหนดโดยคณะท างานโดยมีผักและผลไม้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณอาหารที่เด็กต้องการบริโภครวมถึงแม่ครัวท าอาหารกลางวันตามเมนูที่ก าหนด
ทุกเดือน  คณะท างานสามารถติดตามกลไกที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพมีรายงานการติดตามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารกลางวันของนักเรียนทุกสัปดาห์  ปริมาณผักและผลไม้ที่ใช้ในการปรุงและบริโภคในมื้อกลางวัน
เพ่ิมข้ึน และปริมาณผักผลไม้คงเหลือลดลงร้อยละ 80 นักเรียนบริโภคผักผลไม้ในมื้อกลางวันเพ่ิมข้ึน 
 หลังจากที่ด าเนินโครงการมาแล้วพบว่าปัญหาต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและการบริโภค
อาหารของนักเรียนกลับพบว่ามีปัญหาที่ต่อเนื่องจากการบริโภคผักผลไม้กลับมีปัญหาด้านการจัดการขยะที่เหลือ
จากการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนและในแต่ละวันนั้นจะมีขยะที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนจ านวนมาก เช่น 
ถุงนม กระดาษ ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก  เศษอาหารต่างๆจากการส ารวจจ านวนขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ พบว่าขยะมีจ านวนมากที่สุดต่อวันคือแก้วพลาสติกจ านวนเฉลี่ย 720 ใบต่อวัน 
รองลงมาคือขยะประเภทถุงนมมีจ านวนทั้งหมด 519 ใบต่อวัน  และขยะประเภทเศษอาหารเฉลี่ย 15 กิโลกรัม
ต่อวันโดยทางเทศบาลต าบลเมืองพานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการก าจัดขยะโดยการฝังกลบและปัจจุบัน
หลุมฝังกลบของทางเทศบาลต าบลเมืองพานสามารถรองรับขยะได้อีกไม่กี่ปี ก็จะไม่สามารถรับขยะได้อีก 
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนทิ้งขยะที่ไม่มีการแยกประเภทไว้ก่อน  และทิ้งเศษขยะเรี่ยราดตามจุดต่างๆของ
โรงเรียน 
 จากการประชุมของคณะท างานสถานศึกษา  คณะครู  บุคลากร  และสภานักเรียนจึงมีความเห็นร่วมกัน
ว่าจะด าเนินงานลดคัดแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก า จัดอย่าง
ถูกต้อง  สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยทุนเดิมของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เมื่อปี 2561 - 
2562 ได้รับการสนับสนุนจาก สสส ให้ท าโครงการขนาดเล็กในประเด็นการส่งเสริมบริโภคผักในโรงเรียน ในการนี้
ได้ด าเนินการต่อยอดขยายผลสู่โครงการลดคัดแยกขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของปีนี้ต่อไป 
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2. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ วัตถุประสงค์  

2.1.1 เพ่ือให้กลไกคณะท างานเข้มแข็งสามารถด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
2.1.2  เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียนที่ต้องการก าจัดจริงหลังจากคัดแยกขยะ 

2.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
๒.๒.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจ านวน 725 คน 
๒) ประชาชนบริเวณรอบโรงเรียน จ านวน 20 คน 

๒.๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑) โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บ้านเก่า) 
๒) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะ และน าขยะไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 

๓) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

3.  กระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เป็นประจ าทุกปี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จึงประสานความร่วมมือครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ใน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัว
ขับเคลื่อน ดังนี้ 

 ๓.๑ ขั้นวำงแผน (Plan) 
       3.1.1   ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

๓.๑.๒   มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
บุคลากร สาธารณสุข และชุมชน  
๓.๑.๓  จัดท าแผนเชิงปฏิบัติการ 

๓.๑.๔  ส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ 

      ๓.๒ ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 
3.2.1  ปฏิบัติการตามแผน 

1) น าคณะท างานแกนน านักเรียน ครู ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 

๒) ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการขยะ คัดแยกขยะ การน า
ขยะมาใช้ประโยชน์สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ 
๓) จัดให้มีการอบรมความรู้ความสามารถด้านการจัดการขยะ คัดแยกขยะ การน าขยะ
มาใช้ 
ประโยชน์สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ 
๔) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ 

      ๓.๓ กำรตรวจสอบ (Check) 
3.3.1  ปรับปรุงให้บรรลุตัวชีว้ัดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.3.2  นิเทศ ก ากับ ติดตาม สร้างแรงจูงใจ ห้องเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น 

3.3.3  ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 
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๓.๔ กำรรำยงำนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำ (Action) 
๓.๔.๑ สรุปผลการตรวจสอบ ทบทวน และนิเทศงาน 

๓.๔.๒ น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 

๓.๔.๓ จัดเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ ผลงานของนักเรียนที่น า
ขยะที่คัดแยกแล้วมาใช้ประโยชน์ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กระบวนกำรท ำงำนเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภำพ PDCA 
 

วิเคราะหป์ัญหาด้านการจัดการขยะในโรงเรยีน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุกสิ้นเดือน 

 

กิจกรรมการบรหิารจดัการขยะ 
 

อบรมให้ความรู ้
 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนา 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามเครื่องมือท่ีสร้าง 
 

ประชุมคร ู

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผล 
และน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรม 
 

P 

D 

C 

A 
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4.  ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจ านวน ๗๒๕ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
100 ของผู้เรียน 

       4.2.  ปริมาณขยะลดลงเมื่อเทียบกับก่อนท าโครงการ 
5.  ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

๕.๑ ครูให้ความร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
๕.๒ ผู้บริหารให้ความส าคัญและก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๕.๓ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การลดปริมาณขยะ และการน าขยะมาใช้

ประโยชน์ 
    ๕.๔ ผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานโครงการ 

๕.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กองสาธารณสุขเทศบาลต าบลเมืองพาน ผู้น าชุมชนในการ
สนับสนุน กิจกรรมของโครงการ 

6. แนวทำงกำรพัฒนำให้ยั่งยืน 
  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการขยะในโรงเรียนที่ชัดเจนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในโรงเรียนเพ่ือช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  แนวทาง
ในการบริหารจัดการขยะท่ียั่งยืนต่อไป 

๗. ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดสถานที่ในการอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ  หรือมี
การจัดระบบในการอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพอย่างเพียงพอต่อผู้เรียน 

๘. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ 
      ๘.1 การเผยแพร่ โรงเรียนได้ด าเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียน
ทราบตอนท ากิจกรรมหน้าเสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบโดยการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์หรือ Face book ของโรงเรียน  
      ๘.2 การได้รับการยอมรับ  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองพาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชน มีความพึงพอใจต่อต่อโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 
 

ภำคผนวก 
 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐาน 
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คณะท ำงำน 
 

คณะที่ปรึกษำ 
๑. นายพรเทพ  ศรีจักร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๓. นายพิศาล   ฟองนิ้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
๔. นายเอกชัย ยาวิลาศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายทั่วไป 
๕. นางดวงสมร ทองก้อนสิงห์     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๖. นายสุรชาติ  โพธ์ยอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของโรงเรียน 
ระดับขั้นพื้นฐำน 

๑. นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. นายนพวัฒน์  ตาวารี  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๓. นางสาวณัฏฐ์ณิชา ชัยนนถี  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๔. นางสาวชนม์นิภา  ชุมภูเมือง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒  
๕. นางอติยาภรณ์  ยาวิลาศ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 
๖. นางสาวมณีกาญจน์ ถิ่นล าปาง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๗. นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
๘. นางสาววัชรียา  บุญงาม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๙. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
๑๐. นางอุ้มขวัญ  หัตถสาร  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/๒ 
๑๑. นายสยาม  วงค์ธิดาธร ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/๑ 
๑๒. นางดวงสมร  ก้อนทองสิงห์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/๒ 
๑๓. นายเศรษฐ์พันธุ์  สันวงค ์  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/๒ 
๑๔. นางดวงสุดา  โพธิ์ยอด  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/๑ 
๑๕. นางสาวชลธิชา  อนันต์ชัยพัฒนา ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/๒ 
๑๖. นางบังอร  ศุภเกียรติบัญชร ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/๑ 
๑๗. นายธนเทพ  ก๋าวิบูล  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/๒ 
๑๘. นายตรัยธวัช  อุดเอ้ย  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/๑ 
๑๙. นายเอกรัตน์  บุญยะรัตน์ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/๒  
๒๐. นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/๑ 
๒๑. นางสาวธันยพร  ชวนคิด  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/๑ 
๒๒. นายพิศาล  ฟองนิ้ว  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/๒ 
๒๓. นายศตวรรษ  ยศวิทยากุล ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/๒ 
๒๔. นางพรทิพย์  วงค์ตะวัน ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/๑ 
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๒๕. นายเอกชัย  ยาวิลาศ  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/๒ 
๒๖. นายวิสาร  โตบันลือภพ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/๒ 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
๑. นายพรเทพ  ศรีจักร  ผู้อ านวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
๒. นางจันทร์เทพ บัวอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสีดา สงวนพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. นายอัครเดช สมพบ  ผู้แทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
๕. นายพิศาล  ฟองนิ้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
๖. นางสุพิชญา  เขียวเงี้ยว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๗. นางดวงสมร ก้อนทองสิงห์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ    กรรมการ 
๘. นายเอกชัย  ยาวิลาศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        กรรมการ 
๙. นายสุรชาติ โพธิ์ยอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 
๑๐. นายตรัยธวัช อุดเอ้ย  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา   กรรมการ 
๑๑. นายเศรษฐพันธุ์  สันวงค์ หัวหน้าระดับประถมศึกษา   กรรมการ 
๑๒. นางอุ้มขวัญ  หัตถสาร  หัวหน้าระดับประถมศึกษา   กรรมการ 
๑๓. นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะครู                        กรรมการและเลขานุการ 

ผู้จัดท ำเอกสำร 
๑. นายพิศาล ฟองนิ้ว   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
๒. นายสุรชาติ โพธิ์ยอด   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓. นายเอกชัย ยาวิลาศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายทั่วไป 
๔. นางดวงสมร ก้อนทองสิงห์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๕. นายศตวรรษ  ยศวิทยากุล  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๒ 
๖. นายเศรษฐ์พันธุ์  สันวงค์  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๗. นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ ครูท าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
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มำตรฐำนที่ 1  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1.1.1 ผู้เรียนมทีักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
1.1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
1.1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
1.1.5 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  

แก้ปัญหา 
1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
1.1.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.1.8 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.9 ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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กำรประเมินมำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
สรุปผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม 

ผลการทดสอบการอ่าน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕  
อยู่ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

๑.๑.๒ ผู้เรียนมีทักษะการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
สรุปผลการประเมิน         ยอดเยี่ยม 

ผลประเมินด้านการอ่านคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗  
อยู่ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 

 
๑.๑.๓ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
สรุปผลการประเมิน         ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ผลประเมินด้านการอ่านคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔ 
อยู่ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

49% 
47% 

4% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ดีเยี่ยม 

ดี 
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มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
๑.๑.๔ ผู้ เ รียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
สรุปผลการประเมิน          ดีเลิศ 

ผลการประเมินการคิดค านวณคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 
 

๑.๑.๕ ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  
แก้ปัญหา 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมิน การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  แก้ปัญหา 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๔๔ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ และ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
 

ผลการวัดความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างสรรค์
ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๒ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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140

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน 

137 

115 

93 

58 
86 

59 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินทักษะการคิดค านวณ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน 

52% 42% 

6% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับคณุภำพสมรรถนะส ำคญั
ของผู้เรียน  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแกป้ญัหำ 

ดีเยี่ยม 

ดี 

1.09 0 0 0 

17.59 

81.32 

ร้อยละผู้เรียนด้ำนนวัตกรรมและผลงำนผูเ้รยีน 
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มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
๑.๑.๗ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

คิดเป็นร้อยละ 97.18 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

๑.๑.๘ ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผล
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น 
 (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา 256๔  
คิดเป็นร้อยละ 59.94 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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35% 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับคุณภำพสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียน  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
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ภำษำต่ำงประเ… 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 

ที่ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
 

 
๑.๑.๙ ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพสรุปผลการประเมิน          ดีเลิศ. 
ผลการวัดเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในวิชาแนะแนวคิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๗๗  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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ร้อยละของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำตอนตน้ ภำคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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สรุปผลการประเมินพฤติกรรมผูเ้รยีนมีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด  ระดับคุณภาพ น้อย ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ มาก ระดับคุณภาพ มากที่สุด 
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มำตรฐำนที่ 1  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

 
ข้อที่ 1.2 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
   1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี 
             และภูมิปัญญา 
   1.2.3  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.๔  ผู้เรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย  
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รวม 
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ป.1/1 ป.2/1 ป.3/1 ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1 ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 

สรุปลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รวม รวม 

กำรประเมินมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน (1.2) 
กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด 
สรุปผลการประเมิน     ยอดเยี่ยม. 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ  100 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี และ
ภูมิปัญญา 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 
 

ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  100 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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ปำนกลำง ดี ดีเลศิ ดีเยี่ยม 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินด้านความภูมิใจ ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
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มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
1.2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

ผลการวัดสมรรถนะส าคัญด้านทักษะชีวิตคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๔ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 

1.2.4 ผู้เรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีการ
รักษาสุขภาพคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๓ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับคุณภาพสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ดีเยี่ยม 
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กรำฟแสดงภำวะเจริญเติบโตของนักเรียน 
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มำตรฐำน เอกสำรข้อมูล  ร่องรอยหลักฐำน 
 ผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออก

อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 91.67 95.65 93.3 
99.28 99.82 95.8 

8.7 4.35 7.07 
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ผลกำรประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ   
ปีกำรศึกษำ 2564 

ร้อยละของผลการประเมิน ปกติ ร้อยละของผลการประเมิน ผิดปกติ 
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การให้ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
๑. ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ 
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

๒. ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

๓. ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม ปลอดภัย  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

๔. ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ 
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๕. ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี 
คุณธรรม  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ 
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
เป็นแบบอย่างได้  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 

• ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
• ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
• ระดับด ี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
• ระดับปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
• ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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ผู้รับรองผลการประเมิน 
 

       ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการประเมิน 
   (นายพรเทพ  ศรีจักร์) 

                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

          ลงชื่อ............................................................รองประธานกรรมการประเมิน 
                                        (นางสาวปวิชญา  ใจมาตุน่) 
                                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
                             ลงชือ่............................................................กรรมการประเมิน 
                                           (นายพิศาล  ฟองนิ้ว) 
                                ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
 

                             ลงชือ่............................................................กรรมการประเมิน 
                                           (นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายกิจการ 

 
 

                             ลงชือ่............................................................กรรมการประเมิน 
                                             (นายเอกชัย  ยาวิลาศ) 
                                   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายทั่วไป 

 
 

            ลงชื่อ............................................................กรรมการ/เลขานุการประเมิน  
                                       (นางสาวประกายแก้ว  แก้วอินต๊ะ) 
                                                   ต าแหน่ง ครู 
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มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   2.1     สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   2.2     สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   2.3     สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
   2.4     สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
   2.5     สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.6     สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.7     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
   2.8     สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   2.9     สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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ผลกำรประเมินมำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ผลกำรประเมินงำนพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
1     สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
- แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปีพ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 

๒. สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการ ดังนี้ 
    ๑. ด้านอาคารสถานที่ มีการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๒. ด้านวัสดุอุปกรณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัด
การศึกษาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
     ๓. ด้านงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆอย่างเพียงพอ  
     ๔. ด้านบุคลากร จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนพร้อมทั้งอบรมพัฒนาให้มีความรู้ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ   
     - แผนงบประมาณประจ าปี 
    - สรุปโครงการซ่อมแซม..... (พร้อมภาพถ่าย) 
     - สรุปโครงการปรับภูมิทัศน์... (พร้อมภาพถ่าย) 
     - สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร (อบรมครูต่างๆ) 
     - สรุปโครงการจ้างครู....(จ้างเหมาและจ้างรายชั่วโมง) 
     - สรุปโครงการ 8 กลุ่มสาระ 

๓. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีคุณภาพ 
 
สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 

มีการด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับ
ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น ครูในแต่ละระดับชั้น (ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
และฝ่ายบริหาร   
     - เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     - เอกสารการประเมินผู้เรียน SDQ 
     - เอกสารการรายงานพฤติกรรมผู้เรียน การเชิญผู้ปกครอง
มาประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน  
     - ภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครองในการหาแนวทางแก้ไข
พฤติกรรมของผู้เรียน 
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มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
๔. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

มีการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเป็นระบบ ทั้งการ
นิเทศระหว่างเพ่ือนครูในระดับชั้นผ่านการด าเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการนิเทศระดับสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
     - รายงานการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
     - ภาพถ่ายการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
     - สรุปโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา (ตรวจสอบว่ามี
หรือไม่)  
     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา (ตรวจสอบว่ามีหรือไม่) 
     - รายงานการนิเทศการสอน (ของครูแต่ละคน) 
     - ภาพถ่ายการนิเทศการสอน 
 

๕. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และโครงการต่างๆ  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ค าสั่งพัฒนาหลักสูตร 
- ระเบียบการวัดผลและประเมินผล 
- โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษา 
- โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้มาตรฐาน 8 กลุ่มสาระ 
- โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการ    
  ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา 
- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖. สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และงานอ่ืนๆ
ที่ได้รับมอบหมาย  
- แบบส ารวจการอบรมของคณะครู 
- สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร (ระบุชื่อการอบรมทุกรายการ) 
- ค าสั่งให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการ  
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มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
 อบรม 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 

๗. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย 
- โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซมหรือ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
- การซ่อมแซมเพดานอาคารเรียนปฐมวัย 
- ภาพถา่ยบรรยากาศห้องเรียน 
- ภาพการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (จุดคัดกรอง จุดรับประทาน
อาหาร ทางเดิน หน้าระเบียง การเว้นระยะและการท ากิจกรรม
ในห้องเรียน) 
- กิจกรรมแผนอพยพหนีภัยแผ่นดินไหว+ภาพถ่ายกิจกรรม 
- กิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางถนน+ภาพถ่ายกิจกรรม 
- การคุณสมบัติเครื่องตัดไฟ ถังดับเพลิง ระบบกรองน้ าดื่ม น้ า
ใช้ สถานที่ประกอบอาหาร การจัดเก็บขยะ

 
- การพิจารณาการคุ้มครองความความปลอดภัยจากบุคลากร
ภายนอก การเดินทาง พ้ืนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 

 

มี  
100% 

ไมม่ี 
0% 

คุณสมบัต ิ

มี  
100% 

ไมม่ี 
0% 

คุณสมบัต ิ

มีคุณสมบตั ิ
 เครื่องตัดไฟ ถังดับเพลิง 
 ระบบกรองน้ าดืม่ 
 ระบบจดัเก็บและการ 
ท าลายขยะ 

 

มีคุณสมบตั ิ
 ระบบป้องกันบุคคล 
 ความปลอดภัยจากการ

เดินทาง 
 ระบบดูแลพื้นที่เสี่ยง 

 ไม่มีคณุสมบัต ิ
- 
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มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
๘. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการภายในอย่างเป็น
ระบบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การใช้ระบบอีเมล์องค์กร  
   - ภาพหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (ที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
การส่งงานครู  ตารางสอนครู) 
    - ภาพการส่งข้อมูลผ่านเมล์องค์กร  
 

๙.สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สรุปผลการประเมิน          ยอดเยี่ยม. 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การใช้ระบบอีเมล์องค์กร 
   - ภาพหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (ตารางเรียน ผลการเรียน 
ห้องเรียนออนไลน์) 
    - ภาพการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโดยใช้อีเมล์องค์กร 
    - ภาพห้องเรียนออนไลน์ของครู google classroom 
 

 
การให้ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
๑. ก าลังพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ปานกลาง เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ดี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ 

๔. ดีเลิศ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป 
ได้ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
 และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  
และสถานศึกษา  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และ มีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

๕. ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป 
ได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก 
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง 
ได้  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 
• ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
• ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
• ระดับด ี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
• ระดับปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
• ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60.00 

 
ผู้รับรองผลการประเมิน 

 
ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการประเมิน 

                                         (นายพรเทพ  ศรีจักร์) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
 

  ลงชื่อ............................................................รองประธานกรรมการประเมิน 
                                     (นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น) 
                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ลงชื่อ............................................................กรรมการประเมิน 

                                              (นายพิศาล  ฟองนิ้ว) 
                                    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ............................................................กรรมการประเมิน 
                                              (นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด) 
                                    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายกิจการ 

 
 

ลงชื่อ............................................................กรรมการประเมิน 
                                             (นายเอกชัย  ยาวิลาศ) 
                                    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายทั่วไป 

 
 

             ลงชื่อ............................................................กรรมการ/เลขานุการประเมิน  
                                          (นางสาวประกายแก้ว  แก้วอินต๊ะ) 
                                                      ต าแหน่ง ครู 
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มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1    ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2    ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3    ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4    ครูมกีารตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5     ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ผลกำรประเมินมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

มำตรฐำน กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรประเมิน 
- การจัดท าแผนการจัดการ   
  เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- ภาระชิ้นงาน,โครงงานที่เกิด  
  จากการปฏิบัติจริง 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
สรุปผลการประเมิน.....ยอดเยี่ยม....... 

ครูร้อยละ 100 มีแผนจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์   และ  คิดสร้างสรรค์  

- โครงการนิเทศภายใน 
- บันทึกการใช้สื่อ 
- รายงานการใช้สื่อ 
- สรุปกิจกรรมการประกวดสื่อ 
  นวัตกรรม 
- บันทึกการผลิตสื่อ 
- ภาพถ่าย 
 

๓.๒ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการประเมิน....ยอดเยี่ยม...... 

ครูร้อยละ  100  มีสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

- ภาพถ่าย 
- โครงการนิเทศภายใน 
- สรุปโครงการ 
- รายงานการประเมินการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนและการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการประเมิน.....ยอดเยี่ยม...... 

ครูร้อยละ 90.24 จัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาการวัดและ 
  ประเมินผล 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- ปพ.5 
- ปพ.5 แบบคู ่
- ปพ.6  
- ตัวอย่างแบบทดสอบตาม 
  ตัวชี้วัด 
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 
  รายบุคคล 
- แบบประเมิน SDQ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

๓.๔ ครูมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 
สรุปผลการประเมิน......ยอดเยี่ยม....... 

ครูร้อยละ  100  มีการวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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มำตรฐำน กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรประเมิน 
- โครงการประกวดสื่อ  
  นวัตกรรม 
- โครงการนิเทศภายใน 
- ภาพถ่าย 
- งานวิจัย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา  และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการประเมิน....ยอดเยี่ยม.... 

ครูร้อยละ 100 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

การให้ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
๑.ก าลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
 

๒. ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

๓. ดี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ 
 

๔. ดีเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการ 
เรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ 
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี 

ความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ 

๕. ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ 
เผยแพร่  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ 
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัด การเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 
• ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
• ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
• ระดับด ี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
• ระดับปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
• ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60.00 

 

 
ผู้รับรองผลการประเมิน 

 
ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการประเมิน 

                                          (นายพรเทพ  ศรีจักร์) 
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
 

   ลงชื่อ............................................................รองประธานกรรมการประเมิน 
                                      (นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น) 
                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ลงชื่อ............................................................กรรมการประเมิน 
                                                (นายพิศาล  ฟองนิ้ว) 
                                   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ............................................................กรรมการประเมิน 
                                               (นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด) 
                                      ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายกิจการ 

 
 

ลงชื่อ............................................................กรรมการประเมิน 
                                              (นายเอกชัย  ยาวิลาศ) 
                                    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฝ่ายทั่วไป 

 
 

              ลงชื่อ............................................................กรรมการ/เลขานุการประเมิน  
                                        (นางสาวประกายแก้ว  แก้วอินต๊ะ) 
                                                      ต าแหน่ง ครู 
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