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    โรงเรียนอัมพรไพศาล 
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                  
                                                    กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 
 

         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาท่ีจะสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการ การศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน   ๔   มาตรฐาน  เป็นการน าเสนอสรุปผล  การวิเคราะห์
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   โดยมี
วัตถุประสงค์  เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัด
และสาธารณชนได้รับทราบและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป  

           ข้อสรุปจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนอัมพรไพศาลฉบับนี้ จะเป็น
สารสนเทศท่ีส าคัญ ท่ีโรงเรียนจะน าไปใช้พัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
 
 
 
 

                                     ( นางทิพสุดา  ลัดพลี ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอัมพรไพศาล 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ          ข 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ          ๑ 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ        ๑๙ 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน        ๑๙ 
 มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของ                    ๒๑ 
                    ผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น                   ๒๓ 
                    ผู้เรียนเป็นส าคัญ         

 มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี   
                   ประสิทธิผล       

๒๔ 

 สรุปการประเมินในภาพรวม ๒๕ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำร กำรช่วยเหลือ        ๒๗ 
ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก ๒๙ 

 - ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
- มาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

๓๐ 
๓๑ 

 

-  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 -   หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 

๓๕ 
 

๓๙ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป   

ชื่อโรงเรียน    อัมพรไพศาล    รหัส    ๑๑๑๒๑๐๐๐๘๑     
ท่ีตั้ง ๒/๒  หมู่ ๒  แขวง/ต าบล  บางพูด  เขต/อ าเภอ  ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      
โทรศัพท์    ๐๒ ๕๘๓ ๗๑๗๔                        โทรสาร       ๐๒ ๕๘๓ ๗๑๕๘   
e-mail      amporn_48@yahoo.com          Website     www.ampornpaisarn.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖   
เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาล  ถึง ระดับชั้น     มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑.๒  แนวทางการจัดการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษา   
“วิชาการเป็นเลิศ ชูเชิดจริยธรรม กิจกรรมดีเด่น เน้นระเบียบวินัย เปิดกว้างไกลวิสัยทัศน์” 

วิสัยทัศน์  
  “ นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและเทคโนโลยี มีอุปนิสัยและบุคลิกภาพ
ท่ีดีเหมาะสมกับวัย   ประพฤติตนตามกฎระเบียบของสังคม หลักประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม   ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ด ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข” 

พันธกิจ 
      ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ส่งเสริมให้เป็นเลิศ
ทางวิชาการ  สามารถในเทคโนโลยี 
      ๒. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และค่านิยมอันดีงาม  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  

      ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
      ๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์  
“เรียนรวมอย่างเป็นสุข สนุกกับกิจกรรม คุณธรรมเป็นฐาน วิชาการก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

อัตลักษณ ์
      “เก่ง  กล้า รักษา วัฒนธรรม” 

mailto:amporn_48@yahoo.com
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  ๑.๓  ข้อมูลบุคลากร 

        ๑) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)  
รวม 

ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  
และผู้อ านวยการ  

        

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ๑  ๑    ๑ ๗ 
ผู้รับใบอนุญาตและ 
ผู้อ านวยการ 

        

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ         
ผู้รับใบอนุญาต         
ผู้จัดการ         
ผู้อ านวยการ  ๑ ๑   ๑  ๓๑ 
รองผู้อ านวยการ  ๔ ๔ ๑ ๒ ๑   
ครู (บรรจุ) ๓ ๑๓๐ ๑๓๓      
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๕ ๑ ๖  ๔ ๒   
ครูต่างประเทศ ๔ ๒ ๖  ๔ ๒   
พี่เลี้ยง - - - - - - -  
บุคลากรทางการศึกษา ๒ ๑๖ ๑๘ ๒ ๑๕ ๑   
นักการภารโรง ๑๗ ๓๔ ๕๑ ๕๑ - - -  
คนขับรถ ๑ - ๑ ๑     
ยามรักษาความปลอดภัย ๓ ๒ ๕ ๕     
อื่น ๆ(ระบุ...........................)         

 
-จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก   ๖๙  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๕๙.๔๘ 
-จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๔๗   คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๕๒ 
-สาขาท่ีขาดแคลนคร ู    ไม่มี  
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๒) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
-ภาษาไทย ๑๗ ๑๙.๘๘  
-คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑๘.๒๕  
-วิทยาศาสตร ์ ๑๔ ๑๗.๑๕  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒ ๑๘.๕๘  
-สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑๙.๑๗  
-ศิลปะ ๑๐ ๑๙.๕  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๑๙.๐๐  
-ภาษาต่างประเทศ ๒๙ ๑๖.๓๕  

     

๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
        ๑) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ ๒๒ ๒๕ ๔๗ 
-ชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ ๑๙ ๕๕ ๗๔ 
-ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ ๒๙ ๓๓ ๖๒ 

รวม ๗๐ ๑๑๓ ๑๘๓ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๓ ๘๐ ๑๑๓ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๕ ๘๑ ๑๒๖ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๓ ๑๑๐ ๑๕๓ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๖ ๑๑๕ ๑๗๑ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๗ ๑๔๔ ๑๘๑ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๒ ๑๔๑ ๑๙๓ 

รวม ๒๖๖ ๖๗๑ ๙๓๗ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๐ ๑๖๑ ๑๖๑ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๐ ๑๗๙ ๑๗๙ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๐ ๑๙๔ ๑๙๔ 

รวม ๐ ๕๓๔ ๕๓๔ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๐ ๑๔๖ ๑๔๖ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๐ ๑๘๔ ๑๘๔ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๐ ๑๙๓ ๑๙๓ 

รวม ๐ ๕๒๓ ๕๒๓ 
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๒) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   ๓ 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   ๑ 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   ๑๖ 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   ๐ 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   ๙ 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   ๒๘ 

รวม   ๕๗ 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ๒ 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ๙ 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ๔๓ 

รวม   ๕๔ 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ๑๙ 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ๓๓ 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ๔๕ 

รวม   ๙๗ 
 

๓) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้าน 
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร  
และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
 

ความ 
สามารถ 

ด้าน 

   
การ
ประ 
เมิน 

จ านวนนักเรียนในระดับช้ัน  
 
 
รวม 

 
 
ร้อย 
ละ 

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๑ 

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๒ 

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๓ 

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๔ 

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๕ 

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๖ 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีที่
 ๑

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีที่
 ๒

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีที่
 ๓

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีที่
 ๔

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีที่
 ๕

 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีที่
 ๖

 

การอ่าน 
ผ่าน ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๗๓ ๑๘๑ ๑๙๑ ๑๖๑ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๔๙ ๑๘๗ ๑๙๒ ๒,๒๐๖ ๑๐๐ 

ไม่ผ่าน               

การเขียน ผ่าน ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๗๓ ๑๘๑ ๑๙๑ ๑๖๑ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๔๙ ๑๘๗ ๑๙๒ ๒,๒๐๖ ๑๐๐ 

ไม่ผ่าน               

การคิด
ค านวณ 

ผ่าน ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๗๓ ๑๘๑ ๑๙๑ ๑๖๑ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๔๙ ๑๘๗ ๑๙๒ ๒,๒๐๖ ๑๐๐ 

ไม่ผ่าน               

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ผ่าน ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๗๓ ๑๘๑ ๑๙๑ ๑๖๑ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๔๙ ๑๘๗ ๑๙๒ ๒,๒๐๖ ๑๐๐ 

ไม่ผ่าน               

ทักษะตาม
หลักสตูร 

ผ่าน ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๗๓ ๑๘๑ ๑๙๑ ๑๖๑ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๔๙ ๑๘๗ ๑๙๒ ๒,๒๐๖ ๑๐๐ 

ไม่ผ่าน               

สุขภาพ 
ตามเกณฑ์ 

ผ่าน ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๗๓ ๑๘๑ ๑๙๑ ๑๖๑ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๔๙ ๑๘๗ ๑๙๒ ๒,๒๐๖ ๑๐๐ 

ไม่ผ่าน               



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๕ 

 

      ๑.๕ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
            (National Test: NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
      ๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

  
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 

๖๑.๖๕ 

๔๖.๕๖ ๕๑.๘๗ ๕๓.๓๖ ๕๕.๒๒ 

๓๘.๓๕ 
๔๗.๐๙ ๔๖.๘๙ 

๕๒.๖๗ 

๓๗.๗๕ ๔๕.๓๑ ๔๕.๒๕ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สช. ระดับประเทศ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๕.๒๖ 

๒๗.๖๓ 

๕๕.๙๒ 

๑๑.๑๘ 
๑๑.๑๘ 

๕๐ 

๒๖.๓๑ 
๑๒.๕๐ 

๑๑.๘๔ 
๔๑.๔๔ ๓๔.๒๑ 

๑๒.๕๐ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๖ 

 

         ๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

     ๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT ) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา ๖๖.๒๘ ๖๑.๖๕ -๕.๖๓ 
ด้านค านวณ ๕๙.๖๘ ๕๖.๕๖ -๓.๑๒ 
ด้านเหตุผล ๖๙.๙๒ ๕๑.๘๗ -๑๘.๐๕ 
ค่าเฉลี่ยความสามารถ 
ทั้ง ๓ ด้าน 

๖๑.๙๖ ๕๓.๓๖ -๘.๖๐ 
   

              

              ๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

 

 

 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ปรับปรุง 

พอใช้ 

ด ี

ดีมาก 

๕.๒๖ 

๒๗.๖๓ 

๕๕.๙๒ 

๑๑.๑๘ 

๓.๗๓ 

๑๔.๙๑ 

๓๔.๗๘ 

๔๖.๕๘ 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

ปรับปรุง 

พอใช้ 

ด ี

ดีมาก 

๑๑.๑๘ 

๕๐ 

๒๖.๓๑ 

๑๒.๕๐ 

๙.๓๒ 

๓๖.๐๒ 

๓๐.๔๓ 

๒๔.๒๒ 

ความสามารถด้านค านวณ (numberacy) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ปรับปรุง 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 

๑๑.๘๔ 

๔๑.๔๔ 

๓๔.๒๑ 

๑๒.๕๐ 

๙.๙๔ 

๑๔.๒๙ 

๑๖.๑๕ 

๕๙.๖๓ 

ความสามารถด้านเหตุผล (reasoning ability) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๘ 

 

    ๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๒.๖๐ ๔๓.๙๘ ๔๓.๙๑ ๕๕.๑๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๐.๖๑ ๔๑.๐๖ ๔๑.๗๘ ๔๕.๒๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด ๕๐.๓๐ ๔๒.๐๖ ๔๒.๑๘ ๔๖.๖๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒ ๓๖.๓๔ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๘.๙๐ ๕๑.๖๑ ๔๗.๘๙ ๔๘.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๙๒ ๒๙.๑๙ ๒๖.๘๘ ๒๖.๓๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๒๓ ๓๓.๗๗ ๓๒.๓๓ ๓๒.๒๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๙.๔๘ ๓๓.๙๓ ๓๒.๙๒ ๓๐.๔๕ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๙ 

 

 

   

       ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

 

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๖.๙๕ ๕๒.๘๘ ๔๖.๙๐ ๔๙.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๘๖ ๒๗.๐๓ ๒๔.๖๘ ๒๔.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๙๕ ๓๐.๗๐ ๒๙.๓๐ ๒๙.๓๗ 
สังคมศึกษา ๔๑.๓๒ ๓๖.๖๘ ๓๔.๒๒ ๓๔.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ ๔๒.๓๒ ๓๓.๘๙ ๓๑.๔๒ ๒๘.๓๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๖๒.๐๙ 

๕๒.๖๐ 
๕๒.๐๖ 

๔๓.๙๘ 

๔๗.๖๓ 

๔๓.๙๑ 

๕๗.๐๗ 
๕๕.๑๘ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๐ 

 

 

 

 

๕๖.๔ ๕๘.๙๐ 

๔๐.๗๘ 

๒๙.๙๒ 

๔๓.๐๒ 

๓๗.๒๓ 

๔๔.๓๗ 
๓๙.๔๘ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

๕๘.๘๑ 

๕๖.๙๕ 

๒๙.๖๕ ๓๐.๘๖ 
๓๒.๕๗ ๓๑.๙๕ 

๓๘.๔๙ ๔๑.๓๒ 
๓๗.๖๘ 

๔๒.๓๒ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๑ 

 

          ๑.๗  รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
                 ๑) ใบประกาศ / เกียรติบัตร ท่ีหน่วยงานมอบให้โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๓ 

 

๒) จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากพฤติกรรมการแสดงออกเป็นท่ีประจักษ์ 

 
 
 

กลุ่มสาระฯ 

๑.
สุข

ศึก
ษา

แล
ะพ

ลศ
ึกษ

า 

๒.
กา

รง
าน

อา
ชีพ

 

๓.
ภา

ษา
ไท

ย 

๔.
คณิ

ตศ
าส

ตร
์ 

๕.
ภา

ษา
ต่า

งป
ระ

เท
ศ 

๖.
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ฯ

 

๗.
ศิล

ปะ
 

๘.
สัง

คม
ศึก

ษา
 ศ

าส
นา

 
   

แล
ะว

ัฒน
ธร

รม
 

รว
มท

ั้งโร
งเร

ียน
 

เกียรติบัตร 
ชนะเลิศ, รางวัลที่ ๑ 

๑๐ ๑ ๑ ๓ ๑  ๑ ๑ ๑๘ 

เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ๑, รางวัลที่ 

๒ 
๙ ๑      ๑ ๑๑ 

เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ๒, รางวัลที่ 

๓ 
๗        ๗ 

เกียรติบัตรชมเชย   ๑   ๓ ๑  ๕ 
เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ 

เพ็ชรยอดมงกุฎ 
   ๑ ๓ ๓  ๑ ๘ 

โล่รางวัลที่ ๑  ๑      ๑ ๒ 
โล่รางวัลที่ ๒        ๑ ๑ 
โล่รางวัลที่ ๓   ๑     ๑ ๒ 

ถ้วยรางวัลที่ ๑ ๑    ๑    ๒ 
ถ้วยรางวัลที่ ๒ ๗        ๗ 
ถ้วยรางวัลที่ ๓ ๕        ๕ 

เหรียญทองชนะเลิศ ๘ ๔  ๑ ๑๐ ๒ ๑ ๓ ๒๙ 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๑   ๒ ๑   ๑  ๔ 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๒   ๑  ๑  ๑  ๓ 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๓     ๑    ๑ 

เหรียญเงิน ๑๑ ๑  ๓ ๔  ๔ ๔ ๒๗ 
เหรียญทองแดง ๘ ๓   ๑ ๒   ๑๔ 

ทุนการศึกษารางวัลที่ ๑  ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ๘๐๐  ๑๑,๘๐๐ 
ทุนการศึกษารางวัลที่ ๒  ๘๐๐       ๘๐๐ 
ทุนการศึกษารางวัลที่ ๓   ๑,๐๐๐     ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ทุนการศึกษาชมเชย   ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
โน๊ตบุ๊คlenovo     ๒    ๒ 
แท๊ปเล็ต Atec     ๒    ๒ 

license     ๓๓    ๓๓ 
        



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๔ 

 

 ๑.๘  ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

     ประกอบด้วย   จ านวนอาคาร  จ านวนห้องประกอบ 
  อาคารเรียนจ านวน  ๖  หลัง   อาคารประกอบจ านวน  ๖  หลัง  
  ห้องน้ า  ๘๕  ห้อง           สระว่ายน้ า     ๑   สระ    
  สนามเด็กเล่น  ๕  สนาม               สนามฟุตบอล  ๑   สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล  ๒  สนาม          สนามเทนนิส   ๐  สนาม 
  สนาม อื่นๆ     เปตอง    สนามส าหรับนักเรียนอนุบาล 

       ๑.๙  ข้อมูลงบประมาณ 

              งบรายได้และค่าใช้จ่ายปีการศึกษา ๒๕๖๐  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 

รายได้ จ านวนเงิน(บาท) รายจ่าย จ านวนเงิน(บาท) 

๑. เงินอุดหนุน
รายบุคคล 

๒๕,๘๗๑,๗๗๔.๘๗ ๑. เงินเดือนครู  เงินสมทบเข้า 
   กองทุนสงเคราะห์  ผู้อ านวยการ,คร ู

๕๑,๙๗๒,๕๘๓.๔๖ 

๒. ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๑๑,๐๕๑,๒๗๒ ๒. ค่าจ้างท าความสะอาด 
    ค่าจ้างบุคลากร  

๙,๕๔๖,๓๕๐ 

๓.ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๓๔,๖๓๖,๐๒๙.๘๕ ๓. ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๒๐๔,๖๘๗ 
๔. เงินรายได้อ่ืนๆ 
(ค่าอาหารและ 
นักเรียนประจ า) 

๓๔,๐๘๔,๔๑๑ ๔. ค่าไฟฟ้า,ประปา,สาธารณูปโภค   ๓,๕๒๕,๘๑๙.๗๒ 
๕. ค่าพาหนะ ๑,๒๑๒,๔๒๐.๗๕ 
๖. บริจาคการกุศลและสวัสดิการต่างๆ ๔,๒๘๒,๓๖๒.๕๐ 
๗. ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๘,๗๕๙,๔๙๔.๑๕ 

๘. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา ๒๘๓,๑๗๐.๕๐ 

๙. ค่าอาหารและนักเรียนประจ า ๑๔,๐๓๕๓๒๔.๗๕ 
๑๐. เบ็ดเตล็ด ๕,๘๕๖,๑๕๘.๕๐ 

รวมรายไดท้ั้งสิ้น ๑๐๕,๖๔๓,๔๘๗.๗๒ รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๗๘,๓๗๑.๓๓ 

รายได้มากกว่ารายจ่าย ๓,๙๖๕,๑๑๖.๓๙ 
 
หมายเหตุ    สมาคมครูและศิษย์อัมพรไพศาลช่วยสนับสนุนโรงเรียน 

  

รายการ จ านวนเงิน 
๑. ค่าสอนพิเศษ      ๓๙๒,๕๐๐.๐๐ 
๒. ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียน         ๒,๓๕๙,๕๗๖.๙๖ 
๓. ค่าครุภัณฑ์ซื้อให้โรงเรียน            ๑๔๙,๓๒๕.๐๐ 
๔. ค่าไปทัศนศึกษา และสวัสดิการ             ๕๙๑๕๔๖.๙๖ 

         รวมทั้งสิ้น         ๓,๔๙๒,๙๔๘.๙๒ 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๕ 

 

   ๑.๑๐   สภาพชุมชนโดยรวม 
             อาชีพหลักของชุมชน    คือ ข้าราชการ  ค้าขาย  และรับจ้าง 
             ศาสนาที่ชุมชนนับถือ    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
             อารยธรรมท้องถิ่น        ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป คือ เกาะเกร็ด เป็นแหล่งอารยธรรม 
                                            ของมอญ  มีผลไม้ที่ลือนามหลายชนิด เช่น ทุเรียนนนท์    
                                            กระท้อน รวมท้ังเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหาร   
                                            ขนมหวาน 
             ประเพณี                  ไดแ้ก่ งานประเพณีสงกรานต์เกาะเกร็ด  ประเพณี 
                                             ตักบาตรทางน้ า  เปิงซงกราน (ข้าวแช่ หรือข้าวสงกรานต์ ) 
             ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น   ไดแ้ก่ ร ามอญ งานหัตถกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัด           
                                             ปราสาทและวัดชมภูเวก  หม้อน้ าลายวิจิตรของเกาะเกร็ด 

                              เครื่องป้ันดินเผามอญ   
             อาชีพหลักของผู้ปกครอง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับราชการ         ๕๒   % 
                                               รับจ้าง และนักธุรกิจ                            ๔๘  %    

 ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ  ศาสนาพุทธ                                      ๙๘  %                               
                                 ศาสนาอิสลาม  ฮินดู และคริสต์                 ๒  %  

            รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อเดือน      ๔๐,๐๐๐  บาท  

       

      ๑.๑๑  แหล่งเรียนรู้ 
               แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
               ๑) ห้องสมุด  มีขนาด  ๒๔๕  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๖,๐๐๐ เล่ม 
       การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ เจ้าหน้าท่ีให้บริการ จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด 
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  เฉลี่ย ๔๐๔ คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ ของนักเรียนท้ังหมด 
               ๒) ห้องปฏิบตัิการ  ประกอบด้วย 
                   ห้องคอมพิวเตอร์        ๓     ห้อง  
                   ห้องวิทยาศาสตร์  ๑     ห้อง 

 ห้องศิลปะ   ๑     ห้อง      
 ห้องนาฏศิลป์/ดนตร ี  ๓     ห้อง 
 ห้องพยาบาล   ๑     ห้อง 
 จ านวนนักเรียนประถมและมัธยมท่ีใช้ห้องปฏิบัติการท้ังสิ้น ๑๐๐ %  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๑๖ 

 

            ๓) แหลง่เรียนรู้ภายในอื่นๆ  

๑) ห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย สถานท่ีผลิตปุ๋ยชีวภาพ(EM)จากเศษอาหาร   
       จากน้ าหมักเปลือกมะนาว จากเศษใบไม้    โรงก าจัดเศษอาหารโดยไส้เดือน 
       สถานท่ีนวดฝ่าเท้าโดยวิธีเดินกะลา 
       จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องเรียนธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
       คิดเป็น  ๕๘.๗๑ % ของนักเรียนท้ังหมด 

๒)  ผักสวนครัว  รั้วกินได้  ประกอบด้วยแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ  
จ านวนนักเรียนท่ีเข้ามาปลูกผัก หรือมาเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 คิดเป็น  ๑๒.๙๓  % ของนักเรียนท้ังหมด 

               ๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
     จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ชั้น แหล่งเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียนเป้าหมาย 

ป.๑ สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)  กรุงเทพฯ ๑๑๔ ๑๐๐ 
ป.๒ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์

กองทัพอากาศ จ.ปทุมธานี 
๑๒๑ ๑๐๐ 

ป.๓ สวนบัว  เมืองไม้  พระปฐมเจดีย์  จ.นครปฐม ๑๔๙ ๙๙.๓๓ 
ป.๔ อุทยานหินเขางู  วัดขนอน  ปั้นโอ่ง  จ.ราชบุร ี ๑๖๕ ๙๘.๒๑ 
ป.๕ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ชุมชนบางพลับ ค่ายบางกุ้ง  จ.สมุทรสงคราม 
๑๘๑ ๑๐๐ 

ป.๖ วัดไร่ขิง  พุทธมณฑล  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 
ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม 

๑๙๑ ๙๘.๙๖ 

ม.๑ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.สุพรรณบุรี ๑๖๐ ๙๙.๓๘ 
ม.๒ วัดสามง่าม จ.นนทบุรี , จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๗๘ ๙๙.๔๔ 

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ๑๗๗ ๙๘.๘๘ 
ม.๓ กรุงรัตนโกสินทร์(พระบรมมหาราชวัง, 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)   
๑๙๑ ๙๘.๔๕ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท้องฟ้าจ าลอง  กรุงเทพฯ ๑๙๐ ๙๗.๙๔ 
ม.๔ เกาะเกร็ด ๑๕๐ ๑๐๐ 

วัดไร่ขิง ๑๔๔ ๙๗.๙๖ 
- ตลาดน้ าด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
- โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรม 
  เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม   จ.ราชบุรี 

๑๔๗ ๑๐๐ 

ม.๕ ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.ปากช่อง ๑๘๑ ๙๘.๙๑ 
ม.๖ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ๑๘๕ ๙๕.๘๕ 

ภัตตาคารวาแตล ๓๙ ๑๐๐ 
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      ๑.๑๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                              
 ระดับคุณภาพ : ด ี

            จุดเด่น 
           ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  อ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการ

สื่อสารได้ทุกคน มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง    ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   มีคะแนนเฉลีย่ ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัดนนทบุรี  สูงกว่าระดับสังกัด 
สช. และสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ 

               ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่  การเคารพผู้ใหญ่  การเข้าคิว  

 

       จุดควรพัฒนา 
     จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ถึงแม้คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชา 
ท่ีทดสอบท้ัง  ป.๖ , ม.๓ และ ม.๖  จะสูงกว่าระดับจังหวัด   สูงกว่าระดับสังกัด สช.  สูงกว่าระดับ 
ประเทศ  ก็ตาม แต่ก็มีวิชาท่ีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาวิชา
เหล่านี้ ในแต่ละระดับชั้น 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    
ระดับคุณภาพ : ด ี

       จุดเด่น 

     ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

      จุดควรพัฒนา 

   ๑. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
       เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
         ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
         การจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
 ระดับคุณภาพ  :  ดี 

      จุดเด่น 
     ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

    จุดควรพัฒนา 
    ระหว่างการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการทดสอบ / ให้นักเรียนค้นคว้า / ให้นักเรียนท า ชิ้นงาน
ส่งฯลฯ และแจ้งผลการทดสอบ/ผลการค้นคว้า/ผลงาน ฯลฯ ทันที  เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง พัฒนาความรู้  เพื่อผลดีในการสอบกลางภาค / ปลายภาค  และน าไปสู่ผลการเรียนท่ีดี 
 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล                    

ระดับคุณภาพ : ด ี
 

จุดเด่น 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้นการมี 

   ส่วนร่วม  สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ท่ีชัดเจนด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู    
   บุคลากร ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างวัฒนธรรมการ 
   ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

จุดควรพัฒนา 
    โรงเรียนควรจัดให้ครูพัฒนาตนเอง โดยจัดอบรมเพื่อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพนักเรียน และช่วยเหลือด้านการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ส่วนที ่๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ระดับคุณภาพ : ด ี
๒. กระบวนการพัฒนา 

                สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร    มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน   โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก      และเน้นเรื่องของการ 

          อ่านออก เขียนได้ ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค วิธีสอน ให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มี
แหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมาร์ทคลาสรูม(อินเตอร์เนต)  ครูในชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
และให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 

                   นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย มีความซื่อสัตย์ ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
(จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน กิจกรรมค่าย
คุณธรรม – ธรรมะธิดา) สร้างภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์(จัดกิจกรรมการรณรงค์การ
ลดความรุนแรงในเด็กและการต้านยาเสพติด  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์) การมีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม(จัดกิจกรรมชุมนุมอาสาพัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องบ้านราชาวดี กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ) มีการเรียนรู้ในโลก
กว้าง การเข้าไปศึกษาภูมิปัญญาในชุมชนใกล้โรงเรียน(กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน) 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม ลดมลพิษในโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหามลภาวะ ลด
ควันพิษ ชีวิตสดใส  กิจกรรมรวมใจแยกขยะ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก/ถุงพลาสติก และโฟม กิจกรรม
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ(EM) จากเศษอาหาร  จากน้ าหมักเปลือกมะนาว จากเศษใบไม้   โรงก าจัดเศษ
อาหารโดยไส้เดือน) 

 
 

๓. ผลการด าเนินงาน 
               ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง ตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนก 
แยกแยะได้ว่า สิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ รัก
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การออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 
ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวัย 

 

         ๔. จุดเด่น 
 

         ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  อ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการสื่อสาร
ได้ทุกคน มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง    ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัดนนทบุรี  สูงกว่าระดับสังกัด สช. และ
สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ และต่อเนื่องมาโดยตลอด  โดยในระดับชั้น ประถมปี
ท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  นี้     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  มนีักเรียน 
2 คน ท่ีได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร ์ 

               ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบ
วินัย แต่งกายถูกระเบียบ เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  มีน้ าใจ  

 

๕. จุดควรพัฒนา 
    จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ถึงแม้คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชา 
ท่ีทดสอบท้ัง  ป.๖ , ม.๓ และ ม.๖  จะสูงกว่าระดับจังหวัด   สูงกว่าระดับสังกัด สช.  สูงกว่าระดับ 
ประเทศ  ก็ตาม แต่ก็มีวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในชั้น ป.6  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ในชั้น ม.๓   วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ในชั้น ม.๖ 
ท่ีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  จ าเป็นต้องพัฒนาวิชาเหล่านี้ ในแต่ละระดับชั้น 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. ระดับคุณภาพ : ด ี
 

๒.  กระบวนการพิจารณา 
     โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร ปรับบุคลากร 
จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน 
 

๓. ผลการพัฒนา 
๓.๑ โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ   
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
และมีกิจกรรมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๓.๓...โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ 

๓.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบผล
การจัดการศึกษา 

๓.๕   โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
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๔. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
     ครูผู้สอนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕. จุดควรพัฒนา 
๑. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน 
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.ระดับคุณภาพ : ด ี

๒. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้   สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย   ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้      สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน  ท่ีสร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด เช่นจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
จัดบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

 
 

๓. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดี 

๔. จุดเด่น 

     ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

๕. จุดควรพัฒนา 

    ระหว่างการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการทดสอบ / ให้นักเรียนค้นคว้า / ให้นักเรียนท าชิ้นงาน
ส่งฯลฯ และแจ้งผลการทดสอบ/ผลการค้นคว้า/ผลงาน ฯลฯ ทันที  เพื่อให้นักเรียนน าไป แก้ไข  
ปรับปรุง  ใช้พัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้  ในระหว่างภาคเรียน   เพื่อผลดีในการสอบ 
กลางภาค / ปลายภาค   และน าไปสู่ผลการเรียนท่ีดี   มีผลท าให้จ านวนนักเรียนท่ีได้ ผลการเรียน   
0, ร , มส   ลดลง 
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มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๑. ระดับคุณภาพ :  ดี 

๒. กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
๕. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๘. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

    โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าเสนอผลการด าเนินงาน
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย   โครงการ / กิจกรรมท่ีจะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา   โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน   มีหน้าท่ีติดตามการประเมินโครงการ/
กิจกรรม   ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน  และสรุปผลการด าเนินงาน   เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 

๓. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง   
เป็นระบบ    มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี  และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

๔. จุดเด่น 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้นการมี 

   ส่วนร่วม  สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ท่ีชัดเจนด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู    
   บุคลากร ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างวัฒนธรรมการ 
   ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

๕. จุดควรพัฒนา 
    โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูพัฒนาตนเอง และจัดอบรมเพื่อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน และช่วยเหลือด้านการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ :  ด ี
 

 

๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

         จากผลการด าเนินงาน / โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน เพราะ  

 มาตรฐานท่ี ๑  ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี   
 มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี  
 มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี    
 มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ดี 
 

     ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน   สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียน พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ปรากฏภาพรวมของผลการจัดการศึกษา ในมาตรฐานท่ี ๑ อยู่ในระดับดี     
     ส าหรับกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินการตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏภาพรวมของผลการจัดการศึกษา ในมาตรฐานท่ี ๒ อยู่
ในระดับ ดี   
     ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
การเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
ประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน ปรากฏภาพรวมของผลการจัดการศึกษา ในมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ใน
ระดับดี  
     มีการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ปรากฏภาพรวมของผลการจัด
การศึกษาในมาตรฐานท่ี ๔  อยู่ในระดับดี 
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๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 

         ๓.๑ โรงเรียนอัมพรไพศาลได้เข้าร่วมในโครงการ Eco – School (การก าจัดการขยะ 
                แบบครบวงจร) ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ๙ กิจกรรม คือ 
                กิจกรรม ๑. ลดควันพิษ  ชีวิตสดใส 
                กิจกรรม ๒. รวมใจแยกขยะ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก/ถุงพลาสติก และโฟม 
                กิจกรรม ๓. การน ากล่องเครื่องดื่มกลับมาใช้ใหม่   
                กิจกรรม ๔. การคัดแยกขยะอันตราย 
                กจิกรรม ๕. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ EM จากน้ าซาวข้าว 
                กิจกรรม ๖. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ EM จากเศษอาหาร 
                กิจกรรม ๗. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ EM จากเศษไม้ 
                กิจกรรม ๘. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ EM จากมูลไส้เดือน 
                กิจกรรม ๙. การผลิต EM จากเปลือกมะนาว 

          แต่ละกิจกรรม จะมีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย ท่ีใกล้เคียงกัน 
               เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐  แล้ว  สิ่งท่ีได้รับในภาพรวมของ           
                กิจกรรม ECO - SCHOOL  คือ 
                  ๑. นักเรียนได้รับความรู้ในการจัดการขยะและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
                  ๒. นักเรียนรู้จักวิธีรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                  ๓. สภาพแวดล้อมระบบนิเวศ ภายในโรงเรียนปราศจากสารเคมี  
                  ๔. นักเรียน มีความสุขกับการท ากิจกรรมในแต่ละรูปแบบ (ปุ๋ยน้ า - ปุ๋ยแห้ง ) 
                      และมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ 

    ๓.๒ กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  
          โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 111 ตัน    
          คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องจากในพื้นท่ีโรงเรียนอัมพรไพศาล ปลูกต้นไม้มาก  
          ท าให้สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้  
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ส่วนที ่๓ 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการ การช่วยเหลือ 

       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญ     ท่ีสถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุป น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา(๓ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตได้ดังนี้  
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  อ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง 
รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน มีความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง    มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-NET)สูงกว่าระดับจังหวัด สูงกว่าระดับสังกัด
และสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมา
โดยตลอด 

๒) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  กล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  มีกิริยา 
มารยาทเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑) ผู้บรหิารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมี
วิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท 
   ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วม  ระดมสมอง รับทราบข่าวสารต่างๆ  ให้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจนมกีารปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

 
๑.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-
NET)ต้องการให้สูงกว่า ๕๐% 
ทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(โรงเรยีนอัมพรไพศาล) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    หน้า   ๒๘ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และความสามารถ 
    ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   ๕) ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนทุกปี และน าผลการวิจัยไปพัฒนา 
การสอน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
เน้นการมีส่วนร่วมของคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. ด้านกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้
ผู้เรียนได้มีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่ง
เรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้นใน
การพัฒนาตนเอง 
๒)ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

  

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวนครูท่ี

ท าวิจัยในชั้นเรียนต้องครบทุกคน 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ควร

ต้องติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การสร้างข้อสอบมาตรฐาน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางของ 
การประเมิน O–NET 

๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
๓. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีถูกต้อง 
๔. วิทยากรท่ีให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
๕. ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
๖. การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
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ส่วนที่ ๔ 
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๒๔ - ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
     ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น   ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๒๗ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
               และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๘ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๓๒ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป        ใช ่   ไม่ใช่ 

   มีตัวบ่งชี้ ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้       ใช่    ไม่ใช่ 

   ไม่มีตัวบ่งชีใ้ดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่   ไม่ใช่ 
  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ประกาศโรงเรียน อัมพรไพศาล 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง    ท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย   และการศึกษาไทยในอนาคต    นโยบายปฏิรูประบบ  
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ    การประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใชม้าตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙    โรงเรียนอัมพรไพศาล     ไดป้รับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชนให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน      เพื่อเป็นทิศทาง  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน   ในการประชุม ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๙    เมื่อวันท่ี   ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัมพรไพศาล มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 (นางทิพสุดา  ลัดพลี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอัมพรไพศาล 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนอัมพรไพศาล 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
          ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 

      ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
     แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

     ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด  
     กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม         

 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

   ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
     รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

   ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
     เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

   ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็ระบบ  
   ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
         การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
    ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
 ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
 ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
      และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
     การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
  ให้ดียิ่งขึ้น 
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ค าส่ังโรงเรียนอัมพรไพศาล 
ท่ี  ๒๑๕ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
…………………………………………………………………………………. 

             ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  หมวดท่ี ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนท่ี ๑ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ข้อที่ ๙ ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

               เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้ถูกยกเลิก  เมื่อวันท่ี ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้โรงเรียน 
ท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามประกาศ ณ วันท่ี ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙   จ านวน ๔  มาตรฐาน 
            เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัมพรไพศาล เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างสูงสุด โรงเรียนอัมพรไพศาล จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
       ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
             ๑.    นางทิพสุดา              ลัดพลี                   ประธานกรรมการ 
             ๒.    นางสาวอัจจิมาวรรณ   บูรณะสัมฤทธิ          รองประธานกรรมการ 
             ๓.    นางสาวสุนันทา          วิจิตรภู                  กรรมการ 
             ๔.    นางสาวกรองทิพย์       บูรณะสัมฤทธ์ิ          กรรมการ 
             ๕.    นางสาวลัดดา             ลิ่มเจริญชาติ           กรรมการ 
             ๖.    นางดวงฤทัย               ศรีพันธ์เมือง           กรรมการและเลขานุการ  

                  มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน 
       คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี 
       ประสิทธิภาพ 
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       ๒. คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 
           มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพผู้เรียน        
              ประกอบด้วย 
              ๑.๑   นางทิพสุดา              ลัดพลี                 ประธานกรรมการ 
              ๑.๒   นางสาวลัดดา           ลิ่มเจริญชาติ          รองประธานกรรมการ 
              ๑.๓   นางสาวศรีสมร          ลือเจริญ              กรรมการ 
              ๑.๔   นางอุไร                   สุทธิเสริม            กรรมการ 
              ๑.๕   นางสาวรัตนา            วิจิตรภู               กรรมการ 
              ๑.๖   นางศิริวรรณ             คล่องสีมา            กรรมการ 
              ๑.๗   นางกนกพร              บุญแสง               กรรมการ 
              ๑.๘   นางสาววชิราภรณ์       สายดวง              กรรมการ 
              ๑.๙   นางอนงค์                 กฤษณประพันธ์     กรรมการ 
              ๑.๑๐ นางสาวฐิชาลักษณ์      แต้มบุญเลิศชัย      กรรมการ 
              ๑.๑๑ นางดวงฤทัย              ศรีพันธ์เมือง         กรรมการและเลขานุการ 

           มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
              ประกอบด้วย 
               ๒.๑  นางทิพสุดา              ลัดพลี                ประธานกรรมการ 
               ๒.๒  นางสาวอัจจิมาวรรณ   บูรณะสัมฤทธิ       รองประธานกรรมการ 
               ๒.๓  นางสาวสุนันทา         วิจิตรภู                กรรมการ 
               ๒.๔  นางสาวกรองทิพย์      บูรณะสัมฤทธิ์        กรรมการ 
               ๒.๕  นางสาวลัดดา            ลิ่มเจริญชาติ         กรรมการและเลขานุการ 

            มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                
               ประกอบด้วย 
               ๓.๑   นางทิพสุดา              ลัดพลี                ประธานกรรมการ 
               ๓.๒   นางสาวลัดดา           ลิ่มเจริญชาติ         รองประธานกรรมการ 
               ๓.๓   นางสาวศรีสมร          ลือเจริญ              กรรมการ 
               ๓.๔   นางอุไร                   สุทธิเสริม            กรรมการ 
               ๓.๕   นางสาวรัตนา            วิจิตรภู               กรรมการ 
               ๓.๖   นางศิริวรรณ             คล่องสีมา            กรรมการ 
               ๓.๗   นางกนกพร              บุญแสง               กรรมการ 
               ๓.๘   นางสาววชิราภรณ์       สายดวง              กรรมการ 
               ๓.๙   นางอนงค์                 กฤษณประพันธ์     กรรมการ 
               ๓.๑๐ นางสาวฐิชาลักษณ์      แต้มบุญเลิศชัย      กรรมการ 
               ๓.๑๐ นางดวงฤทัย              ศรีพันธ์เมือง         กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ ๔   ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล     
               ประกอบด้วย 
                 ๔.๑   นางสาวอัจจิมาวรรณ     บูรณะสัมฤทธิ       ประธานกรรมการ         

           ๔.๒   นางสาวสุนันทา           วิจิตรภู               รองประธานกรรมการ         
           ๔.๓   นางสาวดรุณี              ช่างทองดี            กรรมการ         
           ๔.๔   นางสาวจิณศิณี           บุญทวี                กรรมการ         
           ๔.๕   นางสาวภัชสิรินท์         ปิ่นม ี                 กรรมการ         
           ๔.๖   นางดวงฤทัย               ศรีพันธ์เมือง         กรรมการและเลขานุการ         

             
                 ท้ังนี้ ขอให้บุคลากรท่ีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความ 
     เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนต่อไป  
 
                                           สั่ง ณ วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
                                                             
 
                                                              ( นางทิพสุดา  ลัดพลี ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอัมพรไพศาล 
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                 ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัมพรไพศาล 

          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัมพรไพศาล คร้ังท่ี ๔ / ๒๔๖๐ 
   เมื่อวันท่ี ๒๙ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑    ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของ   
   โรงเรียนอัมพรไพศาล   เป็นรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีจะสะท้อนผลการ  
   พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ผลการ วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว 
   ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการ การศึกษา 
   ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายใน  ๔   
  มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    และระบบการประกันคุณภาพ 
  ภายในท่ีมีประสิทธิผล   จึงให้ความเห็นชอบ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากรายงาน 
  การประเมินตนเองของโรงเรียนอัมพรไพศาลฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญ  ท่ีโรงเรียน 
  จะน าไปใช้พัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน   และเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
  เปิดเผยต่อสาธารณชน    รวมท้ังเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
  การศึกษา(องค์การมหาชน,สมศ.) และเพื่อรับการประเมินภายนอกในแต่ละรอบการประเมิน 

   
 

 
 

                                               ( ดร.จักรกฤษณ์        บูรณะสัมฤทธิ ) 
 

                                              ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอัมพรไพศาล 
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