
 

  



ค ำน ำ 

  รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง
ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจ าปี รอบปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)      

  รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนน า ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนน
ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้   
ของปีการศึกษาที่จัดท ารายงาน 2. การด าเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเพ่ือนการพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” 2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการปรับปรุง
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “ในภาพรวม” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)  3. ข้อมูล 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 4. ข้อมูลผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และ 5. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) 

   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานผลการ
ประเมินตนเองต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์  
มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการด าเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ด าเนินการได้อย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอให้กับทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
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     (นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง) 
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                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ด าเนินการประเมินตนเอง 
(Self Assesment) โดยกระบวนการ/คณะท างานที่โรงเรียนมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงาน ตามข้อก าหนด 
ของแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รอบปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินตนเองสรุปในภาพรวม ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = 4.48 จาก
ค่าระดับคะแนน 5.00 คิดเป็นร้อยละ 89.53 ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ซึ่งโรงเรียนสามารถก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและควรที่จะพัฒนายกระดับการ
ปฏิบัติงานต่อไป มีผลการประเมินตนเองสรุปได้ ดังนี้ 

ก. มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และผลกำรประเมินตนเอง 

ที ่ มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 
ค่ำ

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ค่ำ
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

1 ด้ำนคุณภำพของนักเรียน 4.00 80.00 4.51 90.20 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  3.50 70.00 4.31 86.20 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.50 90.00 4.70 94.00 ยอดเยี่ยม 

2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.00 80.00 4.58 91.60 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา  
ก าหนดชัดเจน 

4.00 80.00 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.00 80.00 4.53 90.60 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.00 80.00 4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

4.00 80.00 4.37 87.40 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม 4.00 80.00 4.56 91.20 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารและจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.53 90.60 ยอดเยี่ยม 

 
 

      

   
 
 

    

       



ที ่ มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 
ค่ำ

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ค่ำ
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 

4.00 80.00 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.00 80.00 4.15 83.00 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.34 86.80 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4.00 80.00 4.70 94.00 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4.00 80.00 4.68 93.60 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้  

4.00 80.00 4.40 88.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 4.51 90.20 ยอดเยี่ยม 

ข. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ และปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 1. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสารภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 
 2. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสารภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 
 3. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 
 4. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 
 5. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 6. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือรู้เท่าทันสื่อและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ 
 7. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 8. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  

ค 



 9. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษา
ก าหนดให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับให้เป็นมาตรฐาน  
 10. โรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้นคุณภาพตามความสนใจของผู้ เรียนด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ครอบคุลมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง 
  3. โรงเรียนควรจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย  
  4. โรงเรียนควรมีโครงการที่ส่งเสริมให้มีชุมชนวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community : PLC) ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  5. โรงเรียนควรมีการพัฒนากิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ  
การเรียนและมีความปลอดภัย (กิจกรรม 5 ส.) อย่างต่อเนื่อง  
  6. โรงเรียนควรจัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับครู บุคลากร  
และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
  1. โรงเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาควรทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 
  2. โรงเรียนควรมีโครงการที่ส่งเสริมให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
  3. โรงเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้โดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนให้ปรากฏในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  4. โรงเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาควรมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมของผู้เรียน 
  5. โรงเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ 
  6. โรงเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาควรน าข้อมูลที่ได้จากการเสนอข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ 

1. ประวัติและควำมเป็นมำของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  ตั้งอยู่ 132 หมู่ที่ 2 ต าบลบางบุตร  
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120 โทรศัพท์ 038 –015299 โทรสาร 038 – 015299 
E – mail : atbis_ watwaikrong@hotmail.com Website : www.atbis.ac.th เป็นสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) และระดับ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6) โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 41 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา  

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ชื่อเดิม โรงเรียนวัดหวายกรอง (เกตุราษฎร์รังสรรค์) 
มีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
 พ.ศ. 2468 เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2468 โดยมีอ ามาตย์ตรี 
ขุนอุทัยธาดา นายอ าเภอบ้านค่าย ราชบุรุษชื่นธรรมการอ าเภอบ้านค่าย ท่านพ่อเกตุ เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะครู ร่วมกันท าพิธีเปิดเรียน มีนักเรียน จ านวน 20 คน ใช้ศาลาการเปรียญ 
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีบุคคลที่เข้ารับท าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ตามล าดับ ดังนี้ 

รำยช่ือผู้เข้ำรับหน้ำที่ผู้บริหำรโรงเรียน ระหว่ำงปีพ.ศ. 2468 – ปัจจุบัน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ช่วงเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เริ่ม (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.) 

1 นายปิ่น  ศิริโชติ ครูใหญ่ 2468 2471 
2 นายสุข  ภูธนกุล ครูใหญ่ 2471 2473 
3 นายล าไย  สุวรรณสมบัติ ครูใหญ่ 2474 2474 
4 นายฉะอ้อน เกิดกุล ครูใหญ่ 2474 2475 
5 นายอิง  เวชประสิทธิ์ ครูใหญ่ 2475 2476 
6 นายทิม  ช่างสุวรรณ ครูใหญ่ 2476 2484 
7 นายเชื้อ  นาควิเวค ครูใหญ่ 2484 2484 
8 นายเนตร  ปรางค์จันทร์ ครูใหญ่ 2484 2485 
9 นายยุ้ย  ศรีสุต ครูใหญ่ 2485 2487 
10 นายประกาศ  เจริญรมย์ ครูใหญ่ 2487 2505 
11 นายจอง  งาเจือ ครูใหญ่ 2505 2518 
12 นายโชคชัย   ศรีปราบ ครูใหญ่ 2518 2522 
13 นายเหงี่ยม  แสงอ่อน ครูใหญ่ 2522 2524 
14 นายโชคชัย   ศรีปราบ ครูใหญ่ 2524 2524 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ช่วงเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เริ่ม (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.) 

15 นายณรงค์   วงบุญยิ่ง อาจารย์ใหญ่ 2524 2531 
16 นายสุเนตร  วรสวาสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2531 2534 
17 นายอัมพร  สุวรรณพิทักษ์ อาจารย์ใหญ่ 2534 2536 
18 นางพิมพ์ใจ  สุนทรประเสริฐ อาจารย์ใหญ่ 2536 2537 
19 นางสุวพร   นาคทอง อาจารย์ใหญ่ 2537 2541 
20 นายวัลลภ  ปราโมทย์ อาจารย์ใหญ่ 2541 2542 
21 นายอเนก  สุวรรณวงศ์ อาจารย์ใหญ่ 2542 2543 
22 นายเทียนชัย  ทรงบัณฑิตย์ อาจารย์ใหญ่ 2543 2549 
23 นายบุญชัย  วงศ์สกุลสุขดี อาจารย์ใหญ่ 2549 2551 
24 นายสุนทร  หวานระรื่น ผู้อ านวยการ 2551 2553 
25 นายสหัส  บรรจงเมือง รักษาการผู้อ านวยการ 2553 2554 
26 นายสุวินัย  สนิทม่วง ผู้อ านวยการ  2554 2554 
27 นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์ ผู้อ านวยการ 2554 2558 
28 นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล รักษาการผู้อ านวยการ 2558 2558 
29 นายธวัชชัย  ใจดี รักษาการผู้อ านวยการ 2558 2559 
30 นางสาวราตรี  คุ้มญาติ รักษาการผู้อ านวยการ 2559 2560 
31 นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง รักษาการผู้อ านวยการ 2560 ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2479 โดยท่านพ่อเกตุ เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง มีด าริและด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ค.3 
ห้องเรียน มีหน้ามุข ใต้ถุนสูง จ านวน 1 หลัง มีนายเซียว โสภณ เป็นธรรมการอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
และมีนายทิม  ช่างสุวรรณ เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2481 ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด จ านวนเงิน 1,500 บาท  
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จ านวน จ านวนเงิน 600 บาท และประชาชนสนับสนุนเงินสมทบ
การก่อสร้างอีกจ านวนเงิน 900 บาท เปิดท าการสอนในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบลบางบุตร 1” ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนวัดหวายกรอง  
(เกตุราษฎร์รังสรรค์)” 

พ.ศ. 2500 นายประกาศ  เจริญรมย์ ท าหน้าที่ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณซ่อมแซม และต่อเติมชั้นล่าง  
จ านวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นายสมศักดิ์  เลาหภักดี ศึกษาธิการอ าเภอบ้านค่ายให้การสนับสนุน และมี  
หลวงพ่อสร้อย เจ้าอาวาสวัดหวายกรองเป็นองค์อุปการะ 

พ.ศ. 2501 นายประกาศ  เจริญรมย์  ย้ายไปท าหน้าที่ครูใหญ่  ณ โรงเรียนบ้านชากมะหาด 
พ.ศ. 2505 นายจอง  งาเจือ ย้ายจากโรงเรียนวัดดอนจันทร์มาท าหน้าที่ครูใหญ่ เกิดภาวะน้ าท่วม  

โรงเรียนได้รับความเสียหาย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมโรงเรียน จ านวนเงิน 5,000 บาท 
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พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการก่อสร้าง  
อาคารเรียน  แบบ 017 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนเงิน 215,000 บาท และประชาชนรวบรวมเงินสมทบ  
การก่อสร้างอีก จ านวนเงิน 100,000 บาท โดยด าเนินการก่อสร้างบนพ้ืนที่ดินที่ ได้รับบริจาคจาก  
นายอุบ  ฉายกระจ่าง และนายถนอม  พัทธเสมา จ านวน 10 ไร่เศษ และการขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ จ านวน 20 ไร่ 
17 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และท่านพ่อสร้อยให้สร้างเพ่ิมเติมอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น
จ านวน 5 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2514 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนเก่า แบบ ค. ที่ก่อสร้างอยู่ในวัดหวายกรอง มาก่อสร้าง 
เป็นโรงอาหารให้กับนักเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน จ านวนเงิน 80,000 บาท  

พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312 จ านวนเงิน 45,000 บาท และได้รับ 
งบประมาณ จ านวนเงิน 325,000 บาท สมทบกับเงินท่ีประชาชนบริจาคอีก จ านวนเงิน 15,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง   

พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอน ) 
แล้วก่อสร้างห้องส้วมส าหรับนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เรือนเพาะช า และเสาธง 

พ.ศ. 2524 นายณรงค์  วงบุญยิ่ง ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงหารายได้ให้โรงเรียน 
เป็นจ านวนเงิน 50,000  บาท และน าไปซื้อที่ดินเพ่ิมเติมให้โรงเรียนได้ จ านวน 5 ไร่  

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ จ านวนเงิน 154,000 บาท ใช้ในการต่อเติมชั้นล่างของอาคาร 2   
ได้ห้องเรียนเพิ่มจ านวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจาก ส.ส. หอม ทองประเสริฐ จ านวนเงิน 50,000 บาท 
ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

พ.ศ. 2526 เกิดอุทกภัย น้ าท่วมโรงเรียน จ านวน 5 ครั้ง โดยในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2526 มีระดับน้ า
ท่วมสูงสุด 150 เมตร 

พ.ศ. 2527 ส.ส.สิน  กุมภะ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถังน้ าประปาขนาดเล็ก จ านวนเงิน 45,000 บาท 
พ.ศ. 2528 ได้มีการซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเพ่ือการจัดท าสนามฟุตบอล และลู่วิ่งกรีฑา 4 x 100 เมตร 

วงเงิน 70,000 บาท ได้เนื้อที่ 5 ไร่ และท่านพ่อสร้อย เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง สนับสนุนงบประมาณ จ านวนเงิน
35,000 บาท ในการสร้างศาลา จ านวน 1 หลัง  

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงสนามฟุตบอล และลู่วิ่งกรีฑา  จ านวนเงิน 
100,000 บาท นายปิยะ  ปิตุเตชะ บริจาคดินถมสนามฟุตบอล เพ่ือจัดท าเป็นสนามกีฬามาตรฐานและให้บริการ 
แก่ประชาชนทั่วไป 

พ.ศ. 2533 นายวาย  วงศ์เสนาะ มอบที่ดินให้โรงเรียนใช้เป็นสนามกีฬาให้ใช้เป็นสนามกีฬา จ านวน 5 ไร่ 
60 ตารางวา ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2533           

พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดระยอง ตามข้อเสนอของ ส.ส. ปิยะ ปิตุเตชะ 
จ านวนเงิน 2,043,953 บาท เพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลดังนี้ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จ านวนเงิน 246,650 บาท 
2. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปะกอบ และบริเวณโรงเรียน จ านวนเงิน 1,797,303 บาท 
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พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดระยอง ตามข้อเสนอของ ส.ส. ปยิะ  ปิตุเตชะ 
จ านวนเงิน 1,816,000 บาท เพ่ือการก่อสร้างต่อเติม และปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205 จ านวนเงิน 1,588,780 บาท 
2. ต่อเติมอาคาร แบบ 017 เป็นห้องส้วมส าหรับนักเรียน ทั้งชั้นบน และชั้นล่า ง จ านวนเงิน 

113,720 บาท 
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร แบบ 017 จ านวนเงิน 113,500 บาท 

พ.ศ. 2541 นายสมาน  ยิ่งเจริญ มอบที่ดินให้โรงเรียน จ านวน 1 ไร่ 85 ตารางวา โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ 
การใช้พ้ืนที่ 

พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดหวายกรองถ่ายโอนสังกัดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 และยังใช้ชื่อ “โรงเรียนวัดหวายกรอง” ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อนุมัติตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูที่ประสงค์มาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 

 1. นายสุนทร  หวานระรื่น 
 2. นางเสาวลักษณ์  เอ่ียมกล 
 3. นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์ 
 4. นางยุพิน  บุญญานาม 
 5. นางอุไร  คุณชน 
 6. นางจิราพร   สุนทรลิขิต 
 7. นางรัชนี  ปราบณรงค์ 
พ.ศ. 2553 นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์ และนางยุพิน  บุญญานาม ขอโอนย้ายกลับไปสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
นายสุนทร  หวานระรื่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ขอย้ายไปช่วยราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหัดระยอง (อบจ.ระยอง) และอนุมัติให้ นายสหัส  บรรจงเมือง มารักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นายสุนทร  หวานระรื่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอนุบาล
จ านวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง และสนาม
ฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายสุวินัย  สนิทม่วง ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหัดระยอง มารักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 

พ.ศ. 2554 นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์  โอนย้ายถ่ายโอนจากโรงเรียนวัดหนองพะวา  ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
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พ.ศ. 2555 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ .ระยอง) 
จ านวนเงิน 7,000,000 บาท เศษ ก่อสร้างอาคารอนุบาล จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 2,500,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 16 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 1,500,000 บาทปรับปรุงทาสีโรงอาหาร จ านวนเงิน 
127,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา ปูหญ้าสนามกีฬา 

สจ. เศรษฐา  ปิตุเตชะ และองค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร (อบต.บางบุตร) สนับสนุน
งบประมาณ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดหวายกรอง” เป็น “ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จ านวนเงิน 8,560,000 บาท  ก่อสร้างอาคารอนุบาลชั้นเดียว 8 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลัง  

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันกับ
เงินงบประมาณปีที่เหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดสร้างท่อระบายน้ า ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  
สร้างโรงอาหาร 2 ชั้น วงเงินงบประมาณ 13,970,000 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) งบประมาณสร้างสระว่ายน้ ามาตรฐาน โอลิมปิค 
ขนาดความยาว 50 เมตร ขนาดความกว้าง 25 เมตร 12 ลู่ว่ายน้ า วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 30,295,000 บาท 
ผูกพัน 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557) 

พ.ศ. 2556 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2556   

พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 
7,923,600 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง และจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 1,468,000 บาท 
พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ศ. 2558 นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยนายประพันธ์  ภูมิวารินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 4,974,000 บาท  
ก่อสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ก่อสร้างรั้วโรงเรียนป้ายชื่อโรงเรียน และวางระบบ
น้ าประปาดื่มได้ส าหรับนักเรียน จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงินและจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน  
1,848,000 บาท จัดก่อสร้างก าแพงกันดินบริ เวณด้านหลังโรงเ รียน และอาคารพยาบาลชั้นเดียว  
จ านวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2559 นายธวัชชัย  ใจดี ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน  9,975,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง และงบประมาณ จ านวนเงิน 4,983,000 บาท ก่อสร้างหลังคา
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โครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียน งบประมาณ จ านวนเงิน 899,000 บาท ปรับปรุงอาคาร
พยาบาลงบประมาณ จ านวนเงิน 10,824,000 บาท ก่อสร้างลานจอดรถ และห้องส้วมบริเวณลานจอดรถ 
จ านน 12 ห้อง และงบประมาณ จ านวนเงิน 3,490,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) 
 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางสาวราตรี  คุ้มญาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง)  จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 1,739,300 
บาท ก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬาโครงเหล็กไม่มีหลังคาคลุม เคลื่อนย้ายได้ ตามแบบ อบจ.รย. จ านวน 24 ชุด  
ชุดละขนาดความกว้าง 3 เมตร ขนาดความยาว 6 เมตร   
 พ.ศ. 2560 นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งแต่วันที่  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 10,092,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเข็ม ลักษณะอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง  
และงบประมาณ จ านวนเงิน 36,750,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน และที่ท าการส านักงานผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง และติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาด น้ าหนัก
บรรทุก 1,500 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ 
ปรับปรุงอาคารเรียน ภายในโรงเรียนฯ (ปูกระเบื้องอาคารบรรพบุรุษ) จ านวนเงิน 900 ,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ทาสีอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ก่อสร้างอาคารธนาคารขยะ ต่อเติม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต่อเติมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ จ านวนเงิน 9 ,070,000 บาท 
ปรับปรุงระบบงานจราจร ภายในโรงเรียนฯ (ตีเส้นจราจร ติดตั้งไม้กัน ฯลฯ) จ านวนเงิน 500 ,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารห้องน้ า ห้องสุขา จ านวนเงิน 2 ,000,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพ้ืนที่
โรงเรียนฯ จ านวนเงิน 2 ,000,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนฯ (คอนกรีตพิมพ์ลาย อาคาร
อเนกประสงค์หลังเล็ก ฯลฯ) จ านวนเงิน 3,240,000 บาท ปรับปรุงระบบน้ าใช้ ภายในโรงเรียนฯ (ติดตั้งถังน้ า
ส ารอง เจาะน้ าบาล ฯลฯ) จ านวนเงิน 780 ,000 บาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคารปิยะนุสรณ์) จ านวนเงิน 
499,000 บาท ปรับปรุงห้องประชุม (ห้องประชุมหวายกรอง 1, 2, 3) จ านวนเงิน 800,000 บาท ปรับปรุง
ห้องเรียนเป็นห้องเกียรติยศ จ านวนเงิน 880 ,000 บาท ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 
770,000 บาท ปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างในสนามฟุตบอลโรงเรียนฯ จ านวนเงิน 10,000,000 บาท 
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2. ปรัชญำของโรงเรียน 
 ปัญญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ; “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด” 

3. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ของโรงเรียน เพ่ือการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับที่เทียบเคียงได้กับ
ระดับนานาชาติ” 

4. พันธกิจของโรงเรียน 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีความภาคภูมิใจ 

ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
3. สร้างและพัฒนา “มาตรฐานความรู้ของนักเรียน”เพ่ือความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับนานาชาติ 
4. สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต 

4.1 มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์และพัฒนา 
 4.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

 4.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 4.4 มีความม่ันใจและมีความพร้อม “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น าในระดับสูง” เมื่อเทียบเคียง 

กับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน 
4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน” 

5. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 เอกลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 “เก่งภาษา ยิ้มใส ไหว้สวย มีระเบียบวินัย ลายมือสวยงาม” 
 เก่งภาษา หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  
(วัดหวายกรอง) มีความสามารถทางภาษาในการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด และการแปลความหมาย  
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และได้รับการยอมรับตามระดับชั้นการศึกษา   
 ภาษา หมายถึง ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาคณิตศาสตร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ 

อัตลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) คือ 
“กตัญญู สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
กตัญญู หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  

(วัดหวายกรอง) ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของงาน การท างาน และผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ ค านึงถึง  
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ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของตนเอง ความภาคภูมิใจของผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสแห่ง  
ความเจริญ ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ ครู อาจารย์ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติงาน    

สามัคคี หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจริงใจต่อการให้เกียรติ และยกย่องผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเพ่ือการ
ท างานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสันติสุข 

มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง) ที่สาธารณชน รับรู้ได้ถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความเพียรพยาม
ต่อการสร้างความส าเร็จในการท างาน มีความประหยัดอย่างพอเพียง ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความมี
ระเบียบวินัยในการท างาน และมีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” ของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนา
ความสามารถของตนเองเพ่ือการการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น การปฏิบัติงานอย่างผู้มีภูมิรู้ มีผลงานที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของส่วนที่เกี่ยวข้อง มีจิตสาธารณะอย่างผู้มีภูมิรู้ และแบ่งปันความรู้ต่อผู้ร้อง
ขอในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน  

6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง 

(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
คณะกรรมการ 

บริหารการปฏิบัติการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากร 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ 

นางสาวณฐิณี  เวชกุล นางยุพา   เปล่งปลั่ง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานปฐมวัย 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดม

พร 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลไกการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง หมายถึง การก าหนดต าแหน่ง และตัวบุคคลเข้ารับผิดชอบด าเนินงานของกลุ่มงานหลัก  
งานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน และภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประกอบด้วยต าแหน่ง บุคคลและองค์คณะบุคคล 
ดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หมายถึง ต าแหน่ง และตัวบุคคลผู้รับผิดชอบการด าเนินกิจการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน หมายถึง ต าแหน่ง และตัวบุคคลผู้ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา

ความเหมาะสมให้เข้าด ารงต าแหน่งและรับผิดชอบด าเนินการสร้างความมีประสิทธิผล  ความมีประสิทธิภาพ 
และการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานและ 
ภาระงานของกลุ่มงาน 

3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน หมายถึง องค์คณะบุคคลที่โรงเรียน 

เสนอรายชื่อให้ต้นสังกัดของโรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แผนแม่บท) แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 การบริหาร และการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหาร  
และจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

4. คณะกรรมกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติการของโรงเรียน หมายถึง องค์คณะบุคคล ที่ประกอบด้วยบุคคล

ที่โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน และหัวหน้างานเ พ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม 
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าปรึกษา ประเมิน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานการบริหาร  
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย  
ที่เก่ียวข้อง 

5. หัวหน้ำงำน 
หัวหน้างาน หมายถึง ต าแหน่ง และบุคคลที่โรงเรียนมีค าสั่งภายในโรงเรียนแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งหัวหน้างานในกลุ่มงานหลักตามโครงสร้างองค์การของโรงเรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในภาระงานของงานที่รับผิดชอบที่สามารถสร้างประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วน  
ที่เก่ียวข้อง 
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6. ครู 
ครู หมายถึง บุคคลที่มีต าแหน่งเป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครู และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

ที่ท าหน้าที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการสร้างและพัฒนายกระดับมาตรฐานความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถและเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาให้กับผู้เรียน 

7. บุคลำกร 
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่มีต าแหน่งข้าราชการประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจ า  

และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษา  
ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วนที่เกี่ยวข้อง 

8. ผู้เรียน 
ผู้เรียน หมายถึง เด็กระดับปฐมวัย และนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามเงื่อนไข

ทางกฎหมายการศึกษาและข้อก าหนดของโรงเรียน 

หน้ำที่รับผิดชอบของกลไกหลักในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

1. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ท าหน้าที่อ านวยการและอ านวยความสะดวก (Facilitation) ในการจัด

การศึกษาให้กับให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และส่วนทีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา 

แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้าง  
และการพัฒนายกระดับมาตรฐาน (Standardization) ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ การเสริมร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้อง 
อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง 

3. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา 

แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้าง  
และการพัฒนายกระดับคุณภาพ (Qualification) ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตมีความพร้อมที่จะเป็น “ผู้น า” 
มี “ภาวะผู้น าสูง”เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มผู้เรียนในวัยเดียวกัน 

4. กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้าสนับสนุนการด าเนินงานจัด

การศึกษา (Resources  Supporting) ให้กับครู บุคลากร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนปฐมวัย 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ  ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขปัญหา 

ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่าง กาย
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 –  อนุบาล 3)
และการเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 
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7. โครงสร้ำงองค์กำรของโรงเรียน 

ระบบงานของโรงเรียนอนุบานานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
หมายถึง การจัดกลุ่มงานหลัก งานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน และภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของ  
กลุ่มงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เพ่ือก าหนด  
เป็นโครงสร้างองค์การของโรงเรียนโดยจัดกลุ่มงานหลัก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานหลัก ดังนี้ 

กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรของโรงเรียน (School Organization Structure)                                                                                  

 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ อ านวยการและอ านวยความสะดวก (Facilitation) ในการจัดการศึกษา

ให้กับให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และส่วนทีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. กลุ่มงำนวิชำกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อการสร้างและการพัฒนา 

ยกระดับมาตรฐาน (Standardization) ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้อง อย่างครบถ้วน อย่างสมบูรณ์ 
และมีความต่อเนื่อง 

3. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้างและการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพ (Qualification) ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิต มีความพร้อมที่จะเป็น “ผู้น า” มี “ภาวะผู้น าสูง” 
เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มผู้เรียนในวัยเดียวกัน   

4. กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ จัดสรรทรัพยากร/ปัจจัยน า เข้าสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษา 

(Resources  Supporting) ให้กับครู บุคลากร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. กลุ่มงำนปฐมวัย 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) 
และการเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 

 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 

11 



กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน 
 1. โครงสร้ำงองค์กำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

งานทรัพยากรบุคคล 

 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

 

งานเศรษฐกิจพอเพียง งานการประชุม 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานชุมชนสัมพันธ์ 

งานสาธารณูปโภค 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 

นางสาวนิตยา ไชยสาร 

นางสาวเบญญาภา  ปะโจระกัง นางสาวณีรนุช มีสบาย/นางสาวนิตยา ไชยสาร 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร 

 

นางสาวณฐิณี เวชกุล 

 

นางสาวธิดารัตน์  สีดา 

นางสาวณีรนุช  มีสบาย 

นางสาวมธุริน  สงวนพงษ์ 

นางสาวอรวรรณ  ลุนไธสง 

นางสาววนิดา  ธรรมชาต ิ

 

งานทะเบียนประวัตินักเรียน 

นายฉัตรชัย  ส าเริง 

 

งานธุรการและสารบรรณ 

นางสาววนิดา  ธรรมชาต ิ

นางสาวลลิดา  อินทะสร้อย 

 งานรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

นางสาวอรวรรณ  ลุนไธสง 

 

นางสาวมธุริน  สงวนพงษ์ 

 งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

นางสาวชนัฐกานต์  แสงสุข 

 

งานภูมิทัศน์โรงเรียน 

นายสมชาย  วงศ์วีรธร 

 งานอาคารและสถานที่ 

นายสมชาย  วงศ์วีรธร 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
กลุ่มงานอ านวยการมีภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
4. งานทรัพยากรบุคคล 
5. งานธุรการและสารบรรณ 
6. งานทะเบียนประวัตินักเรียน 
7. งานชุมชนสัมพันธ์ 
8. งานสาธารณูปโภค 
9. งานการประชุม 
10. งานรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
11. งานวิเทศสัมพันธ์ 
12. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
13. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
14. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
15. งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
16. งานภูมิทัศน์โรงเรียน 
17. งานอาคารและสถานที่ 
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2. โครงสร้ำงองค์กำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งานสื่อการสอนและนวัตกรรม 

งานนิเทศภายในโรงเรียน 

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียน 

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

งานวัดและประเมินผล 

งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

งานวิจัยและพัฒนา 

งานพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียน 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ 

นางสาวสุลัดดา รังคะราช นางสาวศศิวิมล  เสถียรเขต 

นางสาวนิตยา  ยินดี นางยุพา เปล่งปลั่ง 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ นางสาวธมลวรรณ  บุตรโยธี 

นางสาวอัญชุลี  ทองชู ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน 

นางพรทิพย์  ตริตรองรัมย์ 
นางสุทธิชา  จันทหาร 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน 

 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสุณี  เกียรติชนานุกูล 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนวิชำกำร 

กลุ่มงานวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานวัดและประเมินผล 
4. งานสื่อการสอนและนวัตกรรม 
5. งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
6. งานนิเทศภายในโรงเรียน 
7. งานวิจัยและพัฒนา 
8. งานพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียน 
9. งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. งานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียน 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานป้องกันสารเสพติดและโรคติดต่อ 

งานให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

งานกีฬาภายในและกีฬาระหว่างโรงเรียน 

งานลูกเสือและเนตรนารี 

งานคณะกรรมการนักเรียน 

งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

งานบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 

งานวินัยและปกครองนักเรียน 

นางสาวณฐิณี เวชกุล 

นายมีดี  ศรีเลิศ นางปภากร  แผ่นสุวรรณ 

นางสาวณัฎฐา  โนนดงกลาง นางสาวพัชริกา  เจริญสุข 

นางสาวเสาวคนธ์  พรมนิล นางสาวกชมน  งามดี 

นางสาวผ่องพรรณ์  พ้ืนดอนเค็ง นางวสุพร  ธรรมศิริ 

นายศรัญญู บุญถนอม นายภูมินฤทธิ์  อินทรสอน 

งานธนาคารโรงเรียน 

นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานคณะกรรมการนักเรียน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
4. งานป้องกันสารเสพติดและโรคติดต่อ 
5. งานเสริมศักยภาพนักเรียน 
6. งานให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
7. งานทุนการศึกษา 
8. งานกีฬาภายในและกีฬาระหว่างโรงเรียน 
9. งานบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 
10. งานลูกเสือ และเนตรนารี 
11. งานวินัยและปกครองนักเรียน 
12. งานธนาคารโรงเรียน 
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานแผนงานและโครงการ 
2. งานติดตามและประเมินโครงการ 
3. งานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

งานงบประมาณ งานแผนงานและโครงการ 

งานติดตามและประเมินโครงการ 

นางยุพา  เปล่งปลั่ง 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร นางสาวลาวัลย์  สภาพญาติ 

นางสาวจีราวรรณ  เผ่าทอง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนปฐมวัย 

กลุ่มงานปฐมวัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
2. งานอาหารและโภชนาการ 
3. งานวิชาการปฐมวัย 
4. งานแฟ้มสะสมผลงานและแสดงผลงาน 
5. งานงานสื่อสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
6. งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปฐมวัย 
7. งานงานสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นปฐมวัย 
8. งานปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานปฐมวัย 

งานอาหารและโภชนาการ 

งานแฟ้มสะสมผลงานและแสดงผลงาน 

งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปฐมวัย 

งานปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย 

งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก 

งานวิชาการปฐมวัย 

งานสื่อสารและสัมพันธ์ผู้ปกครอง 

งานสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นปฐมวัย 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร 

นางสาวทิพวรรณ  ขวัญดี นางแก้วใจ  เรืองภักดี 

นางสาวปิยนุช  พลสมบัติ 

 

นางสาวปาลิตา  พงษ์ประเสริฐ 

นางสุทธิชา  จันทหาร นางสาวภัททิยา  ก้อนอินทร์ 

 

นางสาวสุพัตรา  สมบัติ 

 

นางพัลลภา  แก้วประดับ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
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8. ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  

ของโรงเรียน จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง (Participative management) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of 

excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียนเพ่ืออนาคตที่ดี 

(Learning & life skill development  for future) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

9. กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จดท ากลยุทธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง 
(Participative management)                    

1.1 สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม
ของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และส่วน
ที่เก่ียวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
1.2 สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา 
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาภายในประเทศ 
1.3 สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา 
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาในต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านความรู้ และความสามารถของครู 
และบุคลากร (Insert of excellence) 

2.1 สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.2 สนับสนุนการจัดประชุม อบรม และสัมมนาคณะครู และ
บุคลากร ประจ าเดือน ประจ าภาคเรียน และประจ ารอบ 
ปีการศึกษา 
2.3 สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่ผลงาน
การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม ที่สามารถใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

2.4 ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบ 
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของครู 
และบุคลากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน
เพ่ืออนาคตที่ดี (Learning & life skill 
development  for future) 

3.1 ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการ 
ทั้งภายใน ประเทศ และต่างประเทศ 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการ 
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความม่ันใจและ
ความพร้อม “เป็นผู้น า” และ “มีภาวะผู้น า” ของนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
และการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ 
3.7 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3.8 ส่งเสริมการใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการ
เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

4.1 ซ่อมบ ารุง และบ ารุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงาม และ  
อ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.2 ส่งเสริมการจัดหา และจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อม
ต่อการใช้งาน 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

4.3 สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พ้ืนที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน 
ให้มีความสวยงามเพ่ือการลดปริมาณความเป็นพื้นที่รกร้าง
ว่างเปล่าให้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้  
4.4 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม /โครงการเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน และร่วมกันจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” 

10. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ข้อมูลครูและบุคลากรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดังต่อไปนี้ 

 1. ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้/ 

1 น.ส.วัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง 44 23 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
2 นายสมชาย  วงศ์วีรธร 59 28 ช านาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี
3 นางวสุพร  ธรรมศริ ิ 54 30 ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาต่าง 

ประเทศ 
4 นางยุพา  เปล่งปลั่ง 48 13 ช านาญการพิเศษ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณิตศาสตร ์

5 น.ส.จีราภรณ์  กิมเยื้อน 47 14 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6 น.ส.สุปราณี เสาวคนธ์ 42 16 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีฯ คณิตศาสตร ์
7 น.ส.ณฐณิี  เวชกุล 39 14 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์
8 นางปภาภร   แผ่นสุวรรณ 54                                                                                                                                                                                                                                              13 ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 
9 น.ส.ณัฐฐริา  วงค์ชัยยา 42 13 ช านาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร ์

10 น.ส.วราภรณ์  จิตอาร ี 33 8 ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
11 น.ส.ณัฐมน  แถวบุญม ี 34 4 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์
12 น.ส.วารี   บุญยิ่ง 49 4 คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
13 นางพรทิพย์  ตริตรองรมัย ์ 39 3 คร ู วท.บ. เกษตรศึกษา 

สัตวศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

14 น.ส.พิไลลักษณ์  ศรีสังข ์ 35 6 คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
15 น.ส.จารุวรรณ  ชรินทร ์ 24 - ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

16 น.ส.จรรยวรรธน ์ โสภากุน 24 - ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้/ 

17 น.ส.อุมารินทร ์ แข็งแรง 24 - ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์

18 นายมีด ี ศรีเลิศ 29 - ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

19 น.ส.วิจิตรา  โคตรอาษา 24 - ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

 2. พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุงำน วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้/ 

1 นางสุณี  เกียรติชนานุกูล 57 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 

2 น.ส.เสาวคนธ์  พรมนิล 31 6 ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ 
3 นายโกวิท  จูเที่ยง 32 5 วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

4 น.ส.อรณิชชา  จ าหมาย 31 5 วท.บ ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์

5 นางฐิติพรรณ  ปุ่มทอง 45 6 ศษ.บ. คอมพิวเตอร ์ การงานอาชีพฯ 

6 น.ส.วีนัส  กล่อมแก้ว 51 7 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 

7 น.ส.สลุัดดา  รังคะราช 32 5 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

8 ว่าท่ีร.ต.หญิงปิยนุช  สงวน 29 4 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

9 น.ส.ไพลิน  ขับกล่อม 32 5 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 

10 น.ส.นิตยา  ยินด ี 37 5 ค.บ. การศึกษาพิเศษพลศึกษา คณิตศาสตร ์

11 น.ส.นลินนาฏ  สิทธิศักดิ ์ 56 5 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

12 น.ส.ผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง 33 4 ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

13 น.ส.ศศิวิมล เสถยีรเขต 31 3 กศ.ม. หลักสตูรและการสอน วิทยาศาสตร ์

14 นายกันตภน เสมศร ี 38 3 ศษ.บ. ประถมศึกษา สังคมศึกษา 

15 น.ส.จันทร์จริา  ทิศา 40 4 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 

16 นายกรกฎ  วิทยานุกรณ ์ 27 4 ศศ.บ. ศาสนาและปรัชญา สังคมศึกษา 

17 น.ส.จีราวรรณ  เผา่ทอง 28 3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

18 นายภูมินฤทธ์ิ  อินทรสอน 33 4 ศศ.บ. การปกครอง สังคมศึกษา 

19 นายสุเมธ มาลารัตน ์ 40 3 บธ.ม. การตลาด วิทยาศาสตร ์

20 น.ส.รตันธร  เนตรเนียม 44 3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

21 น.ส.วิรตี  ไชยพร 31 4 ศศ.บ นาฏศิลปไ์ทย ศิลปะ 

22 น.ส.สริิรตัน์ ดิษฐยานุรักษ์ 43 3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

23 น.ส.ลลิดา อินทะสร้อย 26 2 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพฯ 

24 นายธีรศักดิ์ สุวรรณโคตร ์ 33 2 วท.บ. เทคโนโลยีการผลติพืช การงานอาชีพฯ 

25 น.ส.กชมน  งามด ี 25 2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

26 น.ส.อารยา  ปิยะสุข 24 2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

27 น.ส.อัญชุลี  ทองชู 28 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุงำน วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้/ 

28 น.ส.กัลยาณี  รตันโชต ิ 29 8 เดือน บธ.บ. การตลาด สังคมศึกษา 

29 น.ส.จรรยาพร  สีดา 25 11 เดือน ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

30 นายธนโชต ิ ประพิมพ์ 25 5 เดือน ค.บ. ศิลปศึกษา(ดนตรี) ศิลปะ 

31 น.ส.อุไรทิพย ์ ค ามงคุณ 30 5 เดือน ศป.บ. ทัศนศิลป ์ ศิลปะ 

32 น.ส.สรินยา  บุญกาญจน ์ 25 5 เดือน ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 

33 นายทศทิศ  สมบุตร 27 5 เดือน ค.บ. ดนตรสีากล ศิลปะ 

34 นายศรัญญ ู บุญถนอม  29 5 เดือน ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 

35 นางโชติกานต์  สันรมัย ์ 24 5 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

36 น.ส.ศุลีพร  ปัถวี 25 10 เดือน ศษ.บ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

37 น.ส.นัฎฐา  โนนดงกลาง 29 10 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

38 นางวจี  ชาวปลายนา 32 1 เดือน ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา 

39 น.ส.กัลยณฏัฐ์  สุวรรณโชต ิ 25 1 เดือน ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

40 น.ส.ดวงกมล  หวังอาษา 26 2 เดือน ค.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 

41 น.ส.อัมพนา  ข้างจะงาม 30 10 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

42 นางสาวสรญัญา  บญุค า 26 10 เดือน ศษ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา 

43 นางสาวจิลลา  เชื่อมบุญมา 27 10 เดือน ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

44 นางสาวกนกอร  นาเมืองรักษ์ 24 10 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

45 นางสาวจินตนา  มากมาย 27 8 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

46 นางสาวฉัตรชนก  พาจันลา 24 8 เดือน ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 

47 นายพุธ  สุกะกร 23 10 เดือน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 

 3. บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที ่ ชื่อ -สกุล อำย ุ วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

1 นางสาวนิตยา ไชยสาร 38 รป.ม. การบริหารทั่วไป นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

2 นางสาวณีรนุช  มสีบาย 42 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

3 นางสาวเบญญาภา ปะโจระกัง 35 บช.บ. การบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

4 นางสาวพัชริกา  เจริญสุข 26 พย.บ. - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

5 นายฉัตรชัย ส าเริง 36 วศ.บ. คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6 นางสาวนุชนาฎ  ไทยศร ี 23 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

7 นางสาวประภัสรา  อ่อนน้อม 24 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

8 นางสาวสาวิตรี กินโนนกอก 26 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

9 นางสาวหนึ่งฤทัย พลป้อง 26 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

10 นางสาวธิดารตัน ์สีดา 31 บธ.บ. บริหารธรุกิจการตลาด ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
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ที ่ ชื่อ -สกุล อำย ุ วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

11 นายกิตศดายุ  ศึกชาญยุทธ 30 บธ.บ. บริหารธรุกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

12 นางสาวชนัฐกานต์  แสงสุข 33 บธ.บ. การจัดการ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

13 นายโสฬส  เทพไพฑูรย ์ 23 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

14 นางสาวลาวลัย์  สภาพญาต ิ 52 B.B.A. บริหารธรุกิจ ผู้ช่ายนักจัดการงานท่ัวไป 

15 นางสาวสุพัตรา  พลพงษ ์ 35 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผู้ช่ายนักจัดการงานท่ัวไป 

16 นางสาวธินันธกานต์ อรุณสวัสดิ ์ 34 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

17 นางสาววนิดา ธรรมชาต ิ 32 ปวส. การจัดการโลจิสติกส ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

18 นางสาวสุทธิดา อ่างแก้ว 37 ปวส. การตลาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

19 นายธรรมรัตน์  ชาวปลายนา 32 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ๋ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

20 นางยุพิน ศักดิ์สิทธ์ิ 48 ศษ.บ. พลศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 

21 นายธีรพงษ ์สุวรรณวงศ ์ 33 ศษ.บ. พลศึกษา ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน 

22 นายสมพงษ ์ งามสง่า 57 ป.6 - ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน 

23 นางสาวตะวันณา  อันยงค ์ 41 ค.บ. บรรณารักษศาสตร ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

24 นางสาวธมลวรรณ  บุตรโยธ ี 24 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

25 นางสาวอรวรรณ  ลุนไธสง 31 บธ.บ. การจัดการทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

26 นางสาวธนิตา  วิเชียรล้ า 28 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

27 นางสาวเฌอริน  สมพร 27 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

28 นางสาวชัชชญา  ปันส่วน 34 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

29 นางสาวศศิประภา อิชยาวิโรจน ์ 27 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

30 นางสาวณัชยา  บุญรัตน ์ 25 ปวส. การตลาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

31 นางสาวมธุริน  สงวนพงษ์ 41 กศ.น. - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 

32 นายปาราเมศ  กาบตุ้ม 20 ปวส. ไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

33 นางบรรจบ นาคเกษม 58 ป.2 - นักการ 

34 นางจันทิพย ์ บุญบรรจบ 47 ป.6 - นักการ 

35 นางสาวกรรนิกา  ค าสุขุม 42 ป.6 - นักการ 

36 นายมานพ  ด่านนคร 52 ป.6 - นักการ 

37 นางลออรัตน์ วัฒนะ 49 ม.6 - ภารโรง 

38 นายมนต์เดช  ดีอันกอง 53 ม.6 - ภารโรง 

39 นายสมพร  ดอกอุบล 50 ป.6 - ภารโรง 

40 นายประวิทย ์ ซาฮวด 55 ป.7 - พนักงานขับรถ 

41 นายเรืองวิทย์  ด่านนคร 41 กศน. ม.3 - พนักงานขับรถ 

42 นายพงษ์วิวัฒิ  ธิบ ารุง 53 ป.6 - พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
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11. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562)  

 ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ ำนวนเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ป.1 8 123 128 251 31.4 

ป.2 8 145 109 254 31.7 

ป.3 8 115 129 244 30.5 

ป.4 7 110 115 225 32.14 

ป.5 7 107 121 228 32.57 

ป.6 6 90 103 193 32.00 

รวม 44 690 705 1,395 31.70 

12. บัญชีกิจกรรมและโครงกำรส ำคัญ 
ที ่ รำยกำร  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร  
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
300,000.00*   

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  250,000.00  

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

400,000.00*   

4 โครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 60,000.00 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม 

300,000.00   

6 โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000.00*   

7 โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 200,000.00*   

8 โครงการพัฒนาธนาคารขยะ 20,000.00   

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

900,000.00*   

10 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 150,000.00   

11 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่  500,000.00*   

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

700,000.00*   

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการพัฒนาครู 

800,000.00* 
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ที ่ รำยกำร  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร  
15 โครงการสานฝันสู่ความส าเร็จระดับปฐมวัย 80,000.00   

16 โครงการสายใยรักผูกพันระดับปฐมวัย 170,000.00   

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการประชาสัมพันธโ์รงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสนิบ้านค่ายฯ 

100,000.00   

18 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย 50,000.00   

19 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย 600,000.00   

20 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 70,000.00   

21 โครงการกีฬาสีหวายกรองเกม (ระดับปฐมวัย) 200,000.00   

22 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนปฐมวัย  200,000.00   

23 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 70,000.00   

24 โครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน 100,000.00*   

25 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000.00*   

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการแข่งขันต่างๆ 

700,000.00*  

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ประเภท MEP : Mini English Program)   

15,128,700.00*   

28 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 30,000.00   

29 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนก่อนสอบโอเน็ต 70,000.00   

30 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 600,000.00  

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการเปิดบ้านวิชาการ 

400,000.00*   

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ( กิจกรรมค่ายวิทย์ และกิจกรรมวิทย์ O-NET) 

400,000.00   

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

300,000.00   

34 โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 80,000.00 

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการบริหาร หลักสูตรการเรียนการสอนฯ 

1,122,000.00* 

รวมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 25,105,700.00 
หมายเหตุ * หมายถึง โครงการร่วมระหว่างระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ส่วนที ่2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

1. สรุปค่ำระดับคะแนนผลกำรประเมินตนเองกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 

ค่ำระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ค่ำระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

1 ด้ำนคุณภำพของนักเรียน 4.00 80.00 4.51 90.20 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  3.50 70.00 4.31 86.20 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4.50 90.00 4.70 94.00 ยอดเยี่ยม 

2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.00 80.00 4.58 91.60 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4.00 80.00 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.00 80.00 4.53 90.60 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.00 80.00 4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.00 80.00 4.37 87.40 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 4.00 80.00 4.56 91.20 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
และจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.53 90.60 ยอดเยี่ยม 

3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 4.00 80.00 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.00 80.00 4.15 83.00 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.00 80.00 4.34 86.80 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4.00 80.00 4.70 94.00 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4.00 80.00 4.68 93.60 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้  

4.00 80.00 4.40 88.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 4.51 90.20 ยอดเยี่ยม 

 



2. กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำยในสถำนศกึษำของแต่ละ
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนของแต่ละตัวบ่งช้ี  
 2.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 3.00 60.00 
2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
3.00 60.00 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 3.00 60.00 
4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 3.00 60.00 
5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3.00 60.00 

6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3.00 60.00 
7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
3.00 60.00 

8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3.00 60.00 
9 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 3.00 60.00 

เฉลี่ย 3.00 60.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 3.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 70.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรภำษำไทย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ ดังนี้ จัดท าเอกสารแบบฝึกให้กับผู้เรียน
ได้ฝึกฝนจนคล่องบรรลุเป้าหมายตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ (QA.1-1.1-1-01) แบบรายงานผลการทดสอบอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (QA.1-1.1-1-02) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
(QA.1-1.1-1-03)และแบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา (NT) (QA.1-1.1-1-04) กิจกรรม
รักการอ่าน (ห้องสมุด) (QA.1-1.1-1-05) การประกวดคัดลายมือ (QA.1-1.1-1-06)   และเอกสารรายงานสรุป
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (QA.1-1.1-1-07) 
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 2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดังนี้ กิจกรรม One day One 
sentence (QA.1-1.1-2-01) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-2-02) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-2-03) ภาษาอังกฤษวันละค า :English today (QA.1-1.1-2-04) และ
เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) (QA.1-1.1-2-05) 

 3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรภำษำจีน         
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้ ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (QA.1-1.1-3-01) การเรียนภาษาจีน (QA.1-1.1-3-02) การ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน (QA.1-1.1-3-03) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 
(QA.1-1.1-3-04) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมภาษาจีนวันละค า  (QA.1-1.1-3-05) และเอกสารรายงานสรุป
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (QA.1-1.1-3-06) 

 4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ                                   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เรียนสามารถคิดและค านวณทางด้านคณิตศาสตร์ดังนี้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ (QA.1-1.1-4-01) และแบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดค านวณ NT 
(QA.1-1.1-4-02) กิจกรรมการแข่งขัน A math (QA.1-1.1-4-03) กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว (QA.1-1.1-4-04) 
และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (QA.1-
1.1-4-05) 

 5. ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ      
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (QA.1-1.1-5-01) และกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.1-1.1-5-02) 
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 6. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมชิ้นงานขึ้นมา ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.1-1.1-6-01) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
(QA.1-1.1-6-02) 

 7. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ ในการจัดการ
เรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสืบค้นหาข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (QA.1-1.1-7-01) กิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ (QA.1-1.1-7-02) ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (QA.1-1.1-7-03) 
ผลงานการถ่ายท าวิดีทัศน์ของนักเรียน (QA.1-1.1-7-04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (QA.1-1.1-7-05) 

 8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานด้วยการทดสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ก าหนดไว้ตาม
เป้าหมาย ดังนี้ การทดสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย แบบ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ป.6 (QA.1-1.1-8-01) แบบรายงานผลการทดสอบ NT ป.3 
(QA.1-1.1-8-02) แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออก-เขียนได้ RT (QA.1-1.1-8-03) 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.1-1.1-8-04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนา
เสริมศักยภาพนักเรียน ป.6 ก่อนการสอบ O -NET (QA.1-1.1-8-05) 

 9. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำน 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน ดังนี้ กิจกรรมชุมนุม (QA.1-1.1-9-
01) กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแนะแนว (QA.1-1.1-9-02) กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.1-1.1-9-03) และ
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (QA.1-1.1-9-04) 
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 

3.00 60.00 4.20 84.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3.00 60.00 4.60 92.00 

    3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 

3.00 60.00 4.20 84.00 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ 

3.00 60.00 4.20 84.00 

5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

3.00 60.00 4.20 84.00 

6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

3.00 60.00 4.20 84.00 

7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.00 60.00 4.20 84.00 

8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.00 60.00 4.20 84.00 

9 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

3.00 60.00 4.20 84.00 

เฉลี่ย 3.00 60.00 4.31 86.20 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
           2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
             2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
             2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
             2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  2.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  2.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

รำยกำรเอกสำร/ รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 
 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.1-1.1–1-01 เอกสารแบบฝึกให้กับผู้เรียนได้ฝึกฝนจนคล่องบรรลุเป้าหมายตามที่

โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–1–02 แบบรายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–1-03 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 
QA.1-1.1-1-04 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา (NT)  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.1-1.1-1-05 กิจกรรมรักการอ่าน (ห้องสมุด) กลุ่มงานวิชาการ 
QA.1-1.1-1-06 การประกวดคัดลายมือ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.1-1.1-1-07 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-01 กิจกรรม One day One sentence กลุ่มงานวิชาการ 
QA.1-1.1–2-02 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออก – เขียนได้ 

ภาษาอังกฤษ  
กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.1–2-03 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-04 ภาษาอังกฤษวันละค า : English today  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-01 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-02 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาจีน  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-03 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

QA.1-1.1-3-04  แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

QA.1-1.1-3-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมภาษาจีนวันละค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

QA.1-1.1-3-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
กลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากร 
QA.1-1.1–4-01 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
QA.1-1.1–4-02 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดค านวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
QA.1-1.1-4-03   กิจกรรมการแข่งขัน A math  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
QA.1-1.1-4-04 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
QA.1-1.1-4-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากร 
QA.1-1.1–5-01 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–5-02 กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–6-01 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–6-02 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.1–2-03 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-04 ภาษาอังกฤษวันละค า : English today  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-01 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-02 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาจีน  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-02 กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

QA.1-1.1-7-03 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

QA.1-1.1-7-04 ผลงานการถ่ายท าวิดีทัศน์ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

QA.1-1.1-7-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร 

QA.1-1.1-8-01 แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ป.6  งานวัดและประเมินผล 

QA.1-1.1–8-02 แบบรายงานผลการทดสอบระดับชาติ NT ป.3  งานวัดและประเมินผล 

QA.1-1.1–8-03 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถ ด้านการอ่านออก – 
เขียนได้ RT  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–8-04 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   งานวัดและประเมินผล 

QA.1-1.1–8-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพนักเรียน ป.6  
ก่อนการสอบ O -NET  

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.1–2-03 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-04 ภาษาอังกฤษวันละค า : English today  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-01 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–3-02 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาจีน  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–9-02 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–9-03 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1–9-04 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ % 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4.25 85.00 
2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  4.75 95.00 
3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 5.00 100.00 
4 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.25 85.00 
5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4.50 90.00 

เฉลี่ย 4.55 91.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 90.00 
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กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด         
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย (QA.1–1.2-1-01) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (QA.1–1.2-1-02) แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ (QA.1–1.2-1-03) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (QA.1–1.2-1-04) 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (QA.1–1.2-1-05) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ  
(QA.1–1.2-1-06) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (QA.1–1.2-1-07) และแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (QA.1–1.2-1-08) 

    2. ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์   
(QA.1–1.2-2-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง (QA.1–1.2-2-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมถวายตัว
เป็นลูกพระเจ้าตากสิน (QA.1–1.2-2-03) และอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน (QA.1–1.2-2-04) 

    3. ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย          
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  
(QA.1–1.2-3-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันมาฆบูชา (QA.1–1.2-3-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ (QA.1–1.2-3-03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (QA.1–1.2-3-04) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม
วันลอยกระทง (QA.1–1.2-3-05) และเอกสารรายงานสรุปโครงการวันลอยกระทง (QA.1–1.2-3-06) 

    4. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (QA.1–1.2-4-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี (QA.1–1.2-4-02) 
อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมคณะกรรมการและสภานักเรียน (QA.1–1.2-4-03) เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้
สู่โลกกว้างศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA.1–1.2-4-04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ลูกเสือ – เนตรนารี (QA.1–1.2-4-05)    
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    5. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้ อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพลศึกษา  (QA.1–1.2-5-01)  
อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬา (QA.1–1.2-5-02) สรุปโครงการส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
(QA.1–1.2-5-03) เอกสารรายงานสรุปโครงการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม (QA.1–1.2-5-04) เอกสารรายงาน 
สรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (QA.1–1.2-5-05) เอกสารรายงานสรุปโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ า 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ (QA.1–1.2-5-06) และเอกสารรายงานสรุปโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (QA.1–1.2-5-07) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลประเมิน
ตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

4.25 85.00 4.50 90.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 ตรงเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  4.75 95.00 4.75 95.00 

3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 5.00 100.00 5.00 100.00 
4 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
4.25 85.00 4.50 90.00 

5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4.50 90.00 4.75 94.00 

เฉลี่ย 4.55 91.00 4.70 94.00 

               ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  1.2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น   
  2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.2. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1–1.2-1-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
QA.1–1.2-1-02 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
QA.1–1.2-1-03 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
QA.1–1.2-1-04 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
QA.1–1.2-1-05 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
QA.1–1.2-1-06 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
QA.1–1.2-1-07 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
QA.1–1.2-1-08 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
QA.1–1.2-2-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
QA.1–1.2-2-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-2-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมถวายตัวเป็นลูกพระเจ้าตากสิน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-2-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-3-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
QA.1–1.2-3-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-3-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-3-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.1–1.2-3-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.1–1.2-3-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการวันลอยกระทง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-4-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ     กลุ่มงานวิชาการ 
QA.1–1.2-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.1–1.2-4-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมคณะกรรมการ 

และสภานักเรียน 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1–1.2-4-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ใหม่ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

QA.1–1.2-4-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ลูกเสือ – เนตรนารี 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

QA.1–1.2-5-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

QA.1–1.2-5-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

QA.1–1.2-5-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขัน 
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

QA.1–1.2-5-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.1–1.2-5-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.1–1.2-5-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ า 

เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

QA.1–1.2-5-07 เอกสารรายงานสรุปโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ % 

1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน 

4.50 90.00 

2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

4.50 90.00 

3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชน และท้องถิ่น 

5.00 100.00 

4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนการศึกษาชาติ 

5.00 100.00 

5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5.00 100.00 
6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด 5.00 100.00 
7 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.68 93.60 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน 
    1. สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน 
        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานการเกี่ยวกับสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนจัด ดังนี้ ท า
แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–1-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–1-02) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) (QA.2-2.1–1-03) เอกสาร
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
ปีการศึกษา 2562 (QA.2-2.1–1-04) และ เว็บไซต์ เผยแพร่ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจการจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562 (QA.2-2.1–1-05) 
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      2. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ดังนี้ การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–2-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–2-02) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) (QA.2-2.1–2-03) และ
รายงานการประชุมครูประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 (QA.2-2.1–2-04) 

  3. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และท้องถิ่น         
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
การด้วยการน าเสนอเป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือการ  
จัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 ดังนี้  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(QA.2-2.1–3-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 (QA.2-2.1–3-02)  
มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565)(QA.2-2.1–3-03)และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ครั้งท่ี 2/2562 วันที่ 3 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–3-04) 

  4. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ                                   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
การเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ ดังนี้ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–4-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–4-02) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) (QA.2-2.1–4-03) และ
เอกสารเย็บเล่มผลการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้องของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ฅของโรงเรียนกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ (QA.2-2.1–4-04) 

 5. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล      
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
การเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ จัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–5-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–5-02) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) (QA.2-2.1–5-03) และเอกสารเย็บ
เล่มผลการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้องของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนกับ
นโยบายของรัฐบาล (QA.2-2.1–5-04) 
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 6. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด 
    โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานการเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด ดังนี้  จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–6-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–6-02) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) (QA.2-2.1–6-03) และเอกสารเย็บ
เล่มผลการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้องของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนกับ
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) (QA.2-2.1–6-04) 

   7. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม         
       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนี้ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–7-01) ไว้อย่างจัดเจนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 (QA.2-2.1–7-02) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) (QA.2-2.1–7-03) และ
เอกสารเย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (QA.2-2.1–7-04) 
 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเดน็ 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลประเมิน
ตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

4.50 90.00 5.00 100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่า เป้าหมาย 
 
 

2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา 

4.50 90.00 5.00 100.00 

3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

5.00 100.00 5.00 100.00 

4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

5.00 100.00 5.00 100.00 

5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับนโยบายรัฐบาล 

5.00 100.00 5.00 100.00 

6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับต้นสังกัด 

5.00 100.00 5.00 100.00 

7 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4.00 80.00 5.00 100.00 

เฉลี่ย 4.68 93.60 5.00 100.00 

ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
 
 

43 



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
           1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
           1.2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
            1.3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
  1.4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
  1.5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
  1.6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด 
  1.7 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.1–1-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–1-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–1-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–1-04 เอกสารเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดการศึกษาโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.1–1-05 เว็บไซต์ เผยแพร่ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ปีการศึกษา 2562  

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.1–2-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–2-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–2-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–2-04 รายงานการประชุมครูประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2562  กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2-2.1–3-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–3-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–3-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.1–4-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–4-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.1–4-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–4-01 เอกสารเย็บเล่มผลการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้อง 

ของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.1–5-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–5-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–5-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565 ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–5-04 เอกสารเย็บเล่มผลการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้องของ

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนกับนโยบายของรัฐบาล 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.1–6-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–6-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–6-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–6-04 เอกสารเย็บเล่มผลการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้อง 

ของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนกับความต้องการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.1–7-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–7-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–7-03 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561–2565) กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.1–7-04 เอกสารเย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มงานวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 

4.40 88.00 

2 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.60 92.00 

3 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 

4.60 92.00 

4 สถานศึกษามีปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.40 88.00 

5 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 3.60 72.00 
6 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4.00 80.00 
7 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4.60 92.00 
8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน 5.00 100.00 
9 สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 3.80 76.00 
10 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 
4.60 92.00 

11 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง   
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.40 88.00 

12 บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 4.00 80.00 
13 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.31 86.15 
สรุปค่ำเฉลี่ย ร้อยละ = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ(%)เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
         1. สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำอย่ำงเป็นระบบ 
    โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ดังนี้ หลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 (QA.2-2.2-1-01) 

    2. สถำนศึกษำน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษา 
น าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ ปฏิทินนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.2-2.2-2-01) และเอกสารรายงานสรุปโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (QA.2-2.2-2-02) 

 3. สถำนศึกษำมีกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (QA2-2.2-3-01) และ
เอกสารรายงานสรุปโครงการเปิดบ้านวิชาการ (QA2-2.2-3-02) 

 4. สถำนศึกษำมีปรับปรุง และกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษามีปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ บันทึก
รายงานการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA2-2.2-4-01) และเอกสารรายงานสรุปโครงการการพัฒนา
ครู (QA2-2.2-4-02) 

  5. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ดังนี้ บัญชีอัตราก าลังครูและบุคลากร (QA2-2.2-5-01)  
และแผนต้องการอัตราก าลังครูและบุคลากร (QA2-2.2-5-02)   

 6. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดังนี้ งบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน
และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (QA2-2.2-6-01) ด าเนินงานเกี่ยวกับบัญชีรายละเอียดการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานและโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA2-2.2-6-02) บัญชี
รายการพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA2-2.2-6-03) และบัญชีรายการ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QA2-2.2-6-04) 
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 7. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดังนี้ บัญชีการจัดกลุ่มนักเรียนจาก 
ผลการประเมิน (คัดกรอง) ความสามารถการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน (QA2-2.2-7-01) 
บัญชีรายชื่อนักเรียนจากผลการส ารวจความสนใจ และความต้องการพัฒนาความสามารถด้ านดนตรี  
การขับร้อง และนาฎศิลป์ (QA2-2.2-7-02) และบัญชีคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล 
(QA2-2.2-7-03) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA2-2.2-7-04) เอกสารรายงานสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (QA2-2.2-7-05) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพุทธบุตรพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(QA2-2.2-7-06) 

 8. สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยใน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน ดังนี้ ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภายในสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA2-2.2-8-01) บันทึกข้อมูลผลการนิเทศการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA2-2.2-8-02) และบันทึกการประชุมครูลักษณะ PLC.  
(QA2-2.2-8-03) 

 9. สถำนศึกษำน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานสถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา ดังนี้ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(QA.2-2.2-9-01) แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (QA.2-2.2-9-02) แผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 (QA.2-2.2-9-03) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.2-2.2-9-04) 
กิจกรรมชุมนุม (QA.2-2.2-9-05) กิจกรรมแนะแนว (QA.2-2.2-9-06) กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.2-2.2-9-07) 
เอกสารเย็บเล่มการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียน 
(QA.2-2.2-9-08) และบัญชีรายชื่อครู บุคลากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นบุคคลเป้าหมายร่วมพัฒนา
ความสามารถด้านดนตรี การขับร้อง และนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน (QA.2-2.2-9-09) 

 10. บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน  ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2562 
(QA2-2.2-10-01) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (QA2-2.2-10-02) เอกสารการสรุปการประชุมผู้ปกครอง QA2-2.2-10-03) การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน QA2-2.2-10-04) และ การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  
(QA2-2.2-10-05) 
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 11. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ดังนี้ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบปีการศึกษา 2562 (QA2-2.2-11-01)  
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (QA2-2.2-11-02) และเอกสารรายงาน
สรุปโครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียน (QA2-2.2-11-03) และโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (QA2-2.2-11-04) 

          12. บุคลำกรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ดังนี้ เอกสารภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรรายบุคคล (QA2-2.2-12-01) เอกสารตารางสอนของครูรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(QA2-2.2-12-02) และค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรเข้ารับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน  
ในรอบปีการศึกษา 2562 (QA2-2.2-12-03)   

           13. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ดังนี้ บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2562 (QA2-2.2-13-01)    
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.40 88.00 4.45 89.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

2 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.60 92.00 4.85 97.00 

3 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.60 92.00 4.75 95.00 

4 สถานศึกษามีปรับปรุง และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.40 88.00 4.65 93.00 

5 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 3.60 72.00 4.00 80.00 
6 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษา 
4.00 80.00 4.45 89.00 

7 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

4.60 92.00 4.77 95.40 

8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน 5.00 100.00 4.75 95.00 

9 สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 3.80 76.00 4.25 85.00 

10 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.60 92.00 4.76 95.20 

11 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

4.40 88.00 4.50 90.00 

12 บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 

4.00 80.00 4.35 87.00 

13 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษา 

4.00 80.00 4.30 86.00 

เฉลี่ย 4.31 86.15 4.53 90.60 

ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
           ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
             1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                  1.1 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  1.2 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

  1.3 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

  1.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน  

  1.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  1.7 สถานศึกษามีปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดีย่ิงขึ้น 
 2.1 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 

2.2 สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
2.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ 
2.4 บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาต่อผลการจัดการศึกษา 
2.5 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
2.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA2-2.2-1-01 หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-2-01 ปฏิทินนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-2-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-3-01 เอกสารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-3-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการเปิดบ้านวิชาการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-4-01 บันทึกรายงานการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานอ านวยการ 
QA2-2.2-4-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการ การพัฒนาครู กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-5-01 บัญชีอัตราก าลังครูและบุคลากร กลุ่มงานบุคลากร 
QA2-2.2-5-02 แผนความต้องการอัตราก าลังครูและบุคลากร กลุ่มงานบุคลากร 
QA2-2.2-6-01 บัญชีรายละเอียดการได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การบริหารงานและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA2-2.2-6-02 บัญชีรายละเอียดการได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การบริหารงานและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กลุ่มงานอ านวยการ 

QA2-2.2-6-03 บัญชีรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ท่ีได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA2-2.2-6-04 บัญชีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA2-2.2-7-01 บัญชีการจัดกลุ่มนักเรียนจากผลการประเมิน (คัดกรอง)  
ความสามารถการใช้ทักษะภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารของนักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.2-7-02 บัญชีรายชื่อนักเรียนจากผลการส ารวจความสนใจ และความต้องการ
พัฒนาความสามารถด้านดนตรี การขับร้อง และนาฏศิลป์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.2-7-03 บัญชีคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
QA2-2.2-7-04 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA2-2.2-7-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-7-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการพุทธบุตรพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-8-01 ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภานในสถานศึกษา 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.2-8-02 บันทึกข้อมูลผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.2-8-03 บันทึกการประชุมครูลักษณะ PLC. กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-9-01 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-9-02 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-9-03 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA2-2.2-9-04 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการ 
QA2-2.2-9-05 กิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-9-06 กิจกรรมแนะแนว กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-9-07 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-9-08 เอกสารเย็บเล่มการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการใช้ทักษะ

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล 

QA2-2.2-9-09 บัญชีรายชื่อครู บุคลากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นบุคคลเป้าหมาย
ร่วมพัฒนาความสามารถด้านดนตรี การขับร้อง และนาฏศิลป์ 
ให้กับนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

QA2-2.2-10-01 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA2-2.2-10-02 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.2-10-03 เอกสารการสรุปการประชุมผู้ปกครอง กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
QA2-2.2-10-04 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มงานอ านวยการ 
QA2-2.2-10-05 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
QA2-2.2-11-01 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

รอบปีการศึกษา 2562 
กลุ่มงานอ านวยการ 

QA2-2.2-11-02 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
QA2-2.2-11-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียน กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
QA2-2.2-11-04 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-12-01 เอกสารภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-12-02 เอกสารตารางสอนของครูรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.2-12-03 ค าสั่งแต่งตั้งครู และบุคลากรเข้ารับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม 

ทางการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2562 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.2-13-01 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รอบปีการศึกษา 2562 

กลุ่มงานวิชาการ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.20 84.00 
2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 

รอบด้านที่สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง 
3.80 76.00 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ 
ที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.40 68.00 

4 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม
(บูรณาการ)   

4.00 80.00 

5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 4.00 80.00 
เฉลี่ย 3.88 77.60 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตร  ดังนี้ โดยฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและมีการจัดท าหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระและหลักสูตรของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน จัดท า
เอกสารเล่มหลักสูตรให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ประกอบไปด้วย เอกสารเย็บ
เล่มหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 (QA.2-2.3-1-01) และเอกสารรายงานสรุปโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.3-1-02)  

 2. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง 
        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
วิถีชีวิตจริง ดังนี้ มีการท ากิจกรรมชุมนุมโดยฝึกปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากสถานที่จริง มีการจัด
ค่ายลูกเสือเพ่ือฝึกกระบวนการของลูกเสือ น าไปสู่การเกิดความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันได้ และมีการจัด
กิจกรรมเสริมศักยภาพด้านวิชาการ หลักฐานประกอบไปด้วย อัลบั้มภาพกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด และ
ความสนใจของนักเรียน (QA.2-2.3-2-01) เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (QA.2-2.3-2-02) 
เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ -เนตรนารี (QA.2-2.3-2-03) และ
เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.2-2.3-2-04)  
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 3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภำพที่ครอบคลุมผู้ เ รียนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
      โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ อัลบั้ม
ภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านวิทยาศาสตร์ (QA.2-2.3-3-01) อัลบั้มภาพ
กิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์ (QA.2-2.3-3-02) อัลบั้มภาพกิจกรรม
เสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านดนตรี (QA.2-2.3-3-03) อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านนาฏศิลป์ (QA.2-2.3-3-04) อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียน
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน) (QA.2-2.3-3-05) อัลบั้มภาพกิจกรรม
เสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านการเกษตร (QA.2-2.3-3-06) อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริม
ศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านกีฬา (QA.2-2.3-3-07) อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของ
นักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ (QA.2-2.3-3-08) และเอกสารรายงานสรุปโครงการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(QA.2-2.3-3-09)  

 4. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม(บูรณำกำร)  
    โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม (บูรณาการ) ดังนี้ การจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ทุกกลุ่มสาระ หลักฐานประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM (QA.2-2.3-4-01)   

 5. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย                       
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย ดังนี้  โดยมีการจัดการเรียนการสอนตาม  
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเด็กพิเศษ หลักฐานประกอบไปด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนรู้ร่วมกับ
กลุ่มนักเรียนปกติ (QA.2-2.3-5-01) และเอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ (QA.2-2.3-5-02)  
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร 

4.20 84.00 4.83 96.67  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตจริง 

3.80 76.00 4.33 86.67 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.40 68.00 4.17 83.33 

4 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียน
แบบควบรวม (บูรณาการ)   

4.00 80.00 4.83 96.67 

5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียน
ร่วมด้วย 

4.00 80.00 4.33 86.67 

เฉลี่ย 3.88 77.60 4.50 90.00 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม (บูรณาการ)   

 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
    2.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตจริง 
  2.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
   2.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพท่ีครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

56 



 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
                3.1 จัดท าโครงการฝึกอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  3.2 จัดท าโครงการที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้ น 
ในกลุ่มเด็กพิเศษ 

  3.3 จัดหาครูเฉพาะทางด้านดูแลเด็กพิเศษมาอยู่ประจ าโรงเรียนเพ่ือให้ครูประจ าชั้นและ
นักเรียนพิเศษขอค าปรึกษา 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2–2.3-1-01 เอกสารเย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2–2.3-1-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารทรัพยากร 

QA.2–2.3-2-01 อัลบั้มภาพกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2–2.3-2-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กลุ่มบริหารทรัพยากร 
QA.2–2.3-2-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ-

เนตรนารี 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

QA.2–2.3-2-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2–2.3-3-01 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้

ด้านวิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
QA.2–2.3-3-02 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
QA.2–2.3-3-03 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

ด้านดนตรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

QA.2–2.3-3-04 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ด้านนาฏศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

QA.2–2.3-3-05 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

QA.2–2.3-3-06 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ด้านการเกษตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

QA.2–2.3-3-07 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ด้านกีฬา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

QA.2–2.3-3-08 อัลบั้มภาพกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2–2.3-3-09 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2–2.3-4-01 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2–2.3-5-01 บัญชีรายชื่อนักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มนักเรียนปกติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2–2.3-5-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4.00 80.00 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3.75 75.00 

3 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน 
การพัฒนางาน 

3.00 60.00 

4 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 

3.25 65.00 

เฉลี่ย 3.50 70.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำเฉลี่ย (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการอบรมเรื่อง เรียนรู้เด็กอย่างเข้าใจ...ไม่ต้องตีก็ดีได้ (QA.2-2.4-1-01) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนากรอบทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (QA.2-2.4-1-02) โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการครู และบุคลากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน(QA.2-2.4-1-03) สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการบูรณาการ STEM เพ่ือน าไปสู่แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (QA.2-2.4-1-04) โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ (กิจกรรมอบรม การอบรมการ
ประเมินภาคปฏิบัติ Performance Assessment) (QA.2-2.4-1-05) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตร
รายวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษา) (QA.2-2.4-1-06) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัด
การศึกษาของโรงเรียนฯ (กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์) (QA.2-2.4-1-07) โครงการ
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อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (QA.2-2.4-1-08) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.4-1-09) โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรงานประจ าการการจัด
การศึกษาสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง (QA.2-2.4-1-10) 
และการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการโครงการจัดท าสรุปประมวลผลการประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ภาค
ตะวันออก (QA.2-2.4-1-11) 

 2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(QA.2-2.4-2-01) เอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“ปิดบัญชีสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562” (QA.2-2.4-2-02) เอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  
“แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (QA.2-2.4-2-03) โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2563 (QA.2-2.4-2-04) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น 
พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.2-2.4-2-05) และเอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “จัดท าสรุป
ประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (QA.2-2.4-2-06) 

 3. สถำนศึกษำจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำน ดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
การประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร (QA.2-2.4-3-01) การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษา (QA.2-2.4-3-02) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (QA.2-2.4-3-03) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครูจากโรงเรียนบางคลองบางไผ่  (QA.2-2.4-3-04) 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.2-2.4-3-05) โครงการประกวดสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน  
(QA.2-2.4-3-06) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ (กิจกรรม
อบรม การอบรมการประเมินภาคปฏิบัติ Performance Assessment) (QA.2-2.4-3-07) โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.4-3-08)และโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (หลักสูตรงานประจ าการการจัดการศึกษาสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริการส่วนจังหวัดระยอง  (QA.2-2.4-3-09) 
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 4. สถำนศึกษำจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียน ดังนี้                   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 15 ประจ าปี  2562 ณ สวนนงนุช 
และสวนน้ ารามายณะ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (QA.2-2.4-4-01) อบรมเรื่อง เรียนรู้เด็กอย่างเข้าใจ 
ไม่ต้องดีก็ดีได้ (QA.2-2.4-4-02) การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา(QA.2-2.4-4-03) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (QA.2-2.4-4-04) 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (QA.2-2.4-4-05) โครงการเปิดบ้านวิชาการ (ระดับ
ประถมศึกษา) (QA.2-2.4-4-06) โครงการประกวดสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน (QA.2-2.4-4-07) 
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.4-4-08) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรงานประจ าการการจัดการศึกษาสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง (QA.2-2.4-4-09) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.00 80.00 4.50 90.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่า เป้าหมาย 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3.75 75.00 4.25 85.00 

3 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 

3.00 60.00 4.50 90.00 

4 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนของ
ผู้เรียน 

3.25 65.00 4.25 85.00 

เฉลี่ย 3.50 70.00 4.37 87.40 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                    1.2 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.2 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน 
 3. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ระหว่างชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรและพัฒนางานใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2–2.4-1-01 อบรมเรื่อง เรียนรู้เด็กอย่างเข้าใจ...ไม่ต้องตีก็ดีได้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2–2.4-1-02 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากรอบทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู และบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร 

QA.2-2.4-1-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ STEM  
เพ่ือน าไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร 

QA.2-2.4-1-05 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนฯ (กิจกรรมอบรม การอบรมการประเมินภาคปฏิบัติ 
Performance Assessment) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-06 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนฯ (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการ 
จัดท าหลักสูตรรายวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษา) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-07 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนฯ (กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-08 โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ 
 

กลุ่มงานบุคลากร 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.4-1-09 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย 

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานประจ าการการจัดการศึกษาสู่การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-11 การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการโครงการจัดท าสรุป
ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ภาคตะวันออก 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2–2.4-2-01 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-2-02 เอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ปิดบัญชีสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-2-03 เอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-2-04 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2563 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-2-05 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-2-06 เอกสารรายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “จัดท าสรุป
ประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-3-01 การประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร  กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2-2.4-3-02 การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-3-03 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

QA.2-2.4-3-04 กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครูจากโรงเรียนบางคลองบางไผ่ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-3-05 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.4-3-06 โครงการประกวดสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-3-07 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนฯ (กิจกรรมอบรม การอบรมการประเมินภาคปฏิบัติ 
Performance Assessment) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-3-08 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-3-09 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (หลักสูตรงานประจ าการการจัดการศึกษาสู่การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-4-01 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 15 
ประจ าปี 2562 ณ สวนนงนุชและสวนน้ ารามายณะ อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี  

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.2-2.4-4-02 อบรมเรื่อง เรียนรู้เด็กอย่างเข้าใจ...ไม่ต้องดีก็ดีได้  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-03 การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-4-04 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

QA.2-2.4-4-05 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-06 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (ระดับประถมศึกษา) กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-07 โครงการประกวดสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-08 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-4-09 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (หลักสูตรงานประจ าการการจัดการศึกษาสู่การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

กลุ่มงานวิชาการ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นกำรพิจำรณำประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 
1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
4.33 86.67 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

4.67 93.33 

3 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4.33 86.67 

เฉลี่ย 4.44 89.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00    สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00  

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และมีควำม
ปลอดภัย         
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย โดยมีการจัดท าแบบประเมินกิจกรรม 5 ส ของห้องเรียน (QA.2–2.5–1-01) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตส านึกที่ดีในเรื่องความสะอาดในห้องเรียน บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
นักเรียนที่ท าหน้าที่ประเมินกิจกรรม 5 ส ของแต่ละระดับชั้น (QA.2–2.5–1–02) ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส 
ห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น(QA.2–2.5–1–03) ทั้งยังมีป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
(QA.2–2.5–1-04) เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การตกแต่งบรรยากาศทางวิชาการ
ของห้องเรียน (ตรวจประเมินตามสภาพจริง) ด้วยแบบประเมินการนิเทศห้องเรียน (QA.2–2.5–1-05)  
มีการจัดเวรนักเรียนรับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในห้องเรียน (QA.2-2.5–1-06) มีการจัดบรรยากาศ 
การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน (QA.2-2.5–1-07) 
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   2. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และมีควำม
ปลอดภัย 
     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
โดยการตรวจประเมินสภาพจริงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน (QA.2-2.5–2-01) เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่  
(QA.2-2.5-2-02) เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน การจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน (QA.2-2.5–2–03) 
เพ่ือให้มีระเบียบและความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนภายในโรงเรียน พร้อมทั้งการก าหนดที่จอดรถ  
(QA.2-2.5–2-04) จัดกลุ่มงานอนามัยและคณะครูเพ่ือท าการคัดดรองเด็กในช่วงเช้า (QA.2-2.5–2-05) 

    3. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย          
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดยมีการ
ด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จัดท าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียนประจ าห้องเรียน  
(QA.2-2.5–3-01)บัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับสายชั้น (QA.2-2.5-3-02) และบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการนักเรียน /สภานักเรียนระดับโรงเรียน (QA.2-2.5-3-03)  

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 
สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4.33 86.67 4.00 80.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4.67 93.33 5.00 100.00 

3 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4.33 86.67 4.67 93.34 

เฉลี่ย 4.44 89.00 4.56 91.20 

ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้        
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย             
  1.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
        2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.5-1-01 แบบประเมินกิจกรรม 5 ส. ของห้องเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2-2.5-1-02 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียนที่ท าหน้าที่ประเมินกิจกรรม 5 ส.  

ของแต่ละระดับชั้น 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.2-2.5-1-03 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส. ห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2-2.5-1-04 ป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 
QA.2-2.5-1-05 การตกแต่งบรรยากาศทางวิชาการของห้องเรียน (ตรวจประเมินตามสภาพจริง) ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 
QA.2-2.5-1-06 การจัดเวรนักเรียนรับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในห้องเรียน ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 
QA.2-2.5-1-07 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 
QA.2-2.5-2-01 ตรวจประเมินสภาพจริงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
QA.2-2.5-2-02 ปรับปรุงอาคารสถานที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
QA.2-2.5-2-03 การจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
QA.2-2.5-2-04 การก าหนดที่จอดรถ กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
QA.2-2.5-2-05 การคัดกรองเด็กในช่วงเช้า   กลุ่มงานอนามัย 
QA.2-2.5-3-01 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียนประจ าห้องเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2-2.5-3-02 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับสายชั้น กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2-2.5-3-03 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียนระดับโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรเรยีนรู้ 
           ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  

3.00 60.00 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3.40 68.00 

3 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3.40 68.00 

4 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  

4.00 80.00 

5 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 

6 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3.40 68.00 

เฉลี่ย 3.00 70.60 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย =  4.00 สรุปค่ำเฉลี่ย (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม 
กับสภำพสถำนศึกษำ                             
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา ดังนี้ ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนใน
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (QA.2-2.6-1-01) 
จัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  
โดยมีโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใช้ระบบงานวัดผลโปรแกรม Local School (QA.2-2.6-1-02) 
โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์ (ATBIS SYSTEM), ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(e-GP) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (QA.2-2.6-1-03) จัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบพร้อมอุปกรณ์ (QA.2-2.6-1-04) และจัดซื้อ
โปรแกรมส าหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา (QA.2-2.6-1-05) 
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 2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมกับสภำพ
สถำนศึกษำ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานบุคคล (QA.2-2.6-2-01) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบบริหารงานวิชาการ (QA.2-2.6-2-02) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงบประมาณ (QA.2-2.6-2-03)  
เอกสารสรุปโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ และบริหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  (QA.2-2.6-2-04)  
และโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากรและครุภัณฑ์ (ATBIS SYSTEM) (QA.2-2.6-2-05) 

         3.สถำนศึกษำมีกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรที่เหมำะสมกับสภำพ
สถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา  โดยมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลทางการบริหาร (QA.2-2.6-3-01) เอกสาร
สรุปโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการ ICT. (QA.2-2.6-3-02) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (QA.2-2.6-3-03) และกระดานอัจฉริยะ (QA.2-2.6-3-04) 
          4. สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ
สภำพสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา โดยมีระบบการยืม – คืน หนังสือห้องสมุด (IT Library) (QA.2–2.6-4-01) และ
เอกสารสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างและนิสัยรักการอ่าน (QA.2-2.6-4-02)  

        5. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ 
สภำพสถำนศึกษำ 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศบุคลากร (QA.2-2.6-5-01) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์ (QA.2-2.6-5-02) เอกสารสรุปโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ระบบการจัดการ และบริหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  (QA.2-2.6-5-03) และสื่อนวัตกรรม Learning 
21 ห้องสมุด E-book ออนไลน์(QA.2-2.6-5-04) 
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        6. สถำนศึกษำมีกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ 
สภำพสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา โดยมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (QA.2-2.6-6–01) ปฏิบัติการ Website , Line และ 
Face book ของโรงเรียน(QA.2-2.6-6–02) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย 
ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (QA.2-2.6-6–03) กระดานอัจฉริยะ (QA.2-2.6-6–04) และสื่อนวัตกรรม 
Learning21 ห้องสมุด E-book ออนไลน์ (QA.2-2.6-6–05) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3.00 60.00 4.00 80.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3.40 68.00 4.40 88.00 

3 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา 

3.40 68.00 4.40 88.00 

4 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 5.00 100.00 

5 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 5.00 100.00 

6 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3.40 68.00 4.40 88.00 
 

เฉลี่ย 3.00 70.60 4.53 90.60 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
          ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรเรยีนรู้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
               1.1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
  1.2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพสถานศึกษา 

 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
                2.1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา         
   2.2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
กับสภาพสถานศึกษา          
   2.3 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา    
   2.4 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
กับสภาพสถานศึกษา 

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
               สถานศึกษาควรจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับครู
บุคลากรและนักเรียนและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมส าหรับ
การจัดการที่เหมาะสม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2–2.6-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2–2.6-1-02 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใช้ระบบงานวัดผล 
โปรแกรม Local School 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2–2.6-1-03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน(กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 
ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2–2.6-1-04 จัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบพร้อมอุปกรณ์  กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-1-05 จัดซื้อโปรแกรมส าหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-2-01 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-2-02 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2–2.6-2-03 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงบประมาณ กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-2-04 เอกสารสรุปโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบการจัดการและบริหาร

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2–2.6-2-05 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากรและครุภัณฑ์  
(ATBIS SYSTEM) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.6-3-01 ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลทางการบริหาร   กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2-2.6-3-02 เอกสารสรุปโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการ ICT.  กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2-2.6-3-03   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย 

ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.6-3-04 กระดานอัจฉริยะ กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.2–2.6-4-01 ระบบการยืม – คืน หนังสือห้องสมุด(IT Library) ห้องสมุดโรงเรียน 
QA.2–2.6-4-02 เอกสารสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างและนิสัยรักการอ่าน กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.2–2.6-5-01 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศบุคลากร กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-5-02 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์ กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-5-03 เอกสารสรุปโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ และบริหาร

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2–2.6-5-04 สื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-book ออนไลน์ ห้องสมุดโรงเรียน 
QA.2–2.6-6-01 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2–2.6-6-02 ปฏิบัติการ Website , Line และFace book ของโรงเรียน กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.2–2.6-6-03 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย 

ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.2–2.6-6-04 กระดานอัจฉริยะ กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.2–2.6-6-05 สื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-book ออนไลน์ ห้องสมุดโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด ปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 3.88 77.60 
2 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยผ่านกระบวนการคิด 
3.63 72.60 

 
3 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 

3.75 75.00 

4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 3.63 72.60 
5 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น  

และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
4.00 80.00 

6 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   4.00 80.00 
7 ผู้เรียนสามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็น 4.00 80.00 
8 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 4.20 84.00 
9 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 3.50 70.00 
10 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 3.25 65.00 

                                  เฉลี่ย 4.48 89.60 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เอกสารเย็บเล่ม
หลักสูตรสถานศึกษา (QA.3-3.1–1-01) แผนการจัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–1-02) และ
เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (QA.3-3.1–1-03) 

    2. ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ดังนี้  
แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–2-01) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1–2-
02)  

 3. ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติจริง 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–3-01) และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1–3-02)  

  4. มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง  
         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริ ง ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–4-01) และสรุปการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.1–4-02)        

 5. มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
      โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้  
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (QA.3-3.1–5–01)  
และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ (QA.3-3.1–5–02) 

 6. ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะ   
        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.–6-01) อัลบั้ม
ภาพถ่ายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (QA.3-3.1–6-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (QA.3-
3.1–6-03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาภายใน (หวายกรองเกม) (QA.3-3.1–6-04) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–6-05) เอกสารรายงานสรุปโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (QA.3-3.1–6-06) เอกสารรายงาน 

73 



สรุปโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (QA.3-3.1–6-07) เอกสารรายงานสรุปโครงการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม 
(QA.3-3.1–6-08) กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.3-3.1–6-09) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ 
ในการแข่งขันต่างๆ (QA.3-3.1–6-10) และโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
(QA.3-3.1–6-11) 

 7. ผู้เรียนสำมำรถแสดงออก และแสดงควำมคิดเห็น 
        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1–7-01) อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (QA.3-3.1–7-02) เอกสารรายงานสรุปโครงการค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
(QA.3-3.1–7–03) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–7-03) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM (QA.3-3.1–7-04) 

  8. ผู้เรียนสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ 
         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับการสามารถสรุปองค์ความรู้ ดังนี้ คะแนนผลการสอบ RT ระดับชั้นป.1 (QA.3-
3.1–8-01) คะแนนผลการสอบ NT ระดับชั้นป.3 (QA.3-3.1–8-02) คะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 
(QA.3-3.1–8–03) อัลบั้มการน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม (QA.3-3.1–8–04) แผนการจัดการเรียนรู้ 8  
กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–8-05) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1–8-06) 

  9. ผู้เรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำนของตนเอง 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง ดังนี้ กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.3-3.1–9-01) 
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (QA.3-3.1–9-02) แผนการจัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.1–9-03)  
และแผนการจดัการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1–9-04) 

  10. ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดังนี้ มีอัลบั้มภาพถ่ายการท า
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน(QA.3-3.1–10-01) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1–10-
02) 
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมินใน
ภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

3.88 77.60 4.33 86.60  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

2 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรยีนรูโ้ดยผา่นกระบวนการคิด 

3.63 72.60 4.11 82.20 

3 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติจริง 

3.75 75.00 4.22 84.40 

4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

3.63 72.60 4.00 80.00 

5 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ 

3.66 73.20 4.00 80.00 

6 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   4.00 80.00 4.11 82.20 
7 ผู้เรียนสามารถแสดงออก และแสดง

ความคิดเห็น 
4.00 80.00 4.33 86.60 

8 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 3.13 62.00 4.22 84.40 
9 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 3.50 70.00 4.22 84.40 
10 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.25 65.00 4.00 80.00 

                                  เฉลี่ย 4.00 80.00 4.15 83.00 
               ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออก และแสดงความคิดเห็น 
  1.3 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 
  1.4 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 
  1.5 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 

 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
  2.2 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ 
  2.3 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2.4 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
  2.5 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
  จัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.3-3.1-1-01 เอกสารเย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-1-02 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1-1-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
QA.3-3.1-2-01 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1-2-02 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-3-01 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1–3-02 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-4-01 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1–4-02 สรุปการนิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-5-01 แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น 

และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.1–5-02 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
QA.3-3.1-6-01 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-6-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
QA.3-3.1-6-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมค่ายลูกเสือ -เนตรนารี กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.1-6-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาภายใน (หวายกรองเกม) กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1–6-05 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1-6-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-6-07 เอกสารรายงานสรุปโครงการค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-6-08 เอกสารรายงานสรุปโครงการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-6-09 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-6-10 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการแข่งขันต่างๆ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-6-11 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
QA.3-3.1-7-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้แบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมค่ายลูกเสือ -เนตรนารี กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-7–03 เอกสารรายงานสรุปโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-7–04 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-8-01 คะแนนผลการสอบ RT. ระดับชั้น ป.1 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-8-02 คะแนนผลการสอบ NT.. ระดับชั้น ป.3 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-8-03 คะแนนผลการสอบ O – NET  ระดับชั้น ป.6 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1–8-04 อัลบั้มการน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1–8-05 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1–8-06 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-9-01 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-9-02 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1–9-03 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.1–9-04 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.1-10-01 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.1–10-02 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นกำรพิจำรณำประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

เฉลี่ย ร้อยละ 
1 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 
2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 
3 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 
4 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 4.25 85.00 
5 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

จากสื่อท่ีหลากหลาย 
4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.05 81.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีกำรใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ทะเบียนสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.2–1-01) เอกสารงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้จัดการเรียนการสอน 
(QA.3-3.2–1-02) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.2–1-03) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
(QA.3-3.2–1-04) และทะเบียนสื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.2–1-05) 

 2. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ทะเบียนสื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ของครแูต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.2–2-01) เอกสารงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้จัดการ
เรียนการสอน (QA.3-3.2–2-02) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.2–2-03) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM (QA.3-3.2–2-04) และทะเบียนสื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.2–2-05) 

 3. มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ดั งนี้  บันทึกข้อมูลการใช้บริการ 
ห้องสมุด (QA.3-3.2–3-01) บันทึกข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ (QA.3-3.2–3-02) บันทึกข้อมูลการ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (QA.3-3.2–3-03) บันทึกข้อมูลการใช้ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(QA.3-3.2–3-04) บันทึกข้อมูลการใช้ห้องศิลปะ (QA.3-3.2–3-05)  บันทึกข้อมูลการใช้ห้องดนตรี  
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(QA.3-3.2–3-06) บันทึกข้อมูลการใช้ห้องนาฏศิลป์ (QA.3-3.2–3-07) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
(QA.3-3.2–3-08) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.2–3-09) 

 4. มีกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ บัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่สามารถเชิญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ (QA.3-3.2–4-01) กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา (QA.3-3.2–4-02) กิจกรรมงานเกษตร (QA.3-3.2–4-03) และโครงการพุทธบุตรพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(QA.3-3.2–4-04) 

 5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อท่ีหลำกหลำย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้สื่อในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.2–5-01) เอกสารรายงานสรุปโครงการ 
การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA.3-3.2–5-02) โครงการอบรมว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศ (QA.3-3.2–5-03) และโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต 
 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลประเมิน
ตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 4.30 86.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 

 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

4.00 80.00 4.30 86.00 

3 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 4.20 84.00 
4 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 4.25 85.00 4.50 90.00 
5 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
4.00 80.00 4.40 88.00 

เฉลี่ย 4.05 81.00 4.34 86.80 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
  1.2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
  2.2 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
  2.3 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.3-3.2–1-01 ทะเบียนสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครแูต่ละกลุ่มสาระ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–1-02 เอกสารงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้จัดการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–1-03 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.2–1-04 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–1-05 ทะเบียนสื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.2–2-01 ทะเบียนสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครแูต่ละกลุ่มสาระ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–2-02 เอกสารงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้จัดการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–2-03 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.2–2-04 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–2-05 ทะเบียนสื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.2–3-01 บันทึกข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน 
QA.3-3.2–3-02 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
QA.3-3.2–3-03 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
QA.3-3.2–3-04 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.2–3-05 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
QA.3-3.2–3-06 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
QA.3-3.2–3-07 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
QA.3-3.2–3-08 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.2–3-09 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.2–4-01 บัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถเชิญมาเป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2–4-02 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.2–4-03 กิจกรรมงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
QA.3-3.2–4-04 โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
QA.3-3.2–5-01 รายกิจกรรมที่นักเรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2–5-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

QA.3-3.2–5-03 โครงการอบรมว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

QA.3-3.2–5-04 โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
        ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้เด็กรักครู 

4.75 95.00 

2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 

5.00 100.00 

3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 

4.75 95.00 

4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 

4.00 80.00 

5 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

5.00 100.00 

เฉลี่ย 4.70 94.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1.ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมีปฏสิัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับครูผู้สอน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ดังนี้ สรุปหัวข้อกิจกรรมโฮมรูม  
(Home Room) ประจ าวันของครูประจ าชั้น (QA.3-3.3-1-01) พร้อมกับจัดท าอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม 
การเข้าแถว  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ในตอนเช้า (QA.3-3.3-1-02) จัดท าอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการรวม
นักเรียนก่อนการเข้าเรียนในภาคบ่าย (QA.3-3.3-1-03) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.3-1-04)  
และอัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (QA.3-3.3-1-05) 

   2. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับครูผู้สอนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก ดังนี้ การจัดท าข้อมูลผลการวิเคราะห์
และประเมินนักเรียนในชั้นเรียนรายบุคคล (QA.3-3.3-2-01) พร้อมกับจัดท าข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
นักเรียนรายบุคคล (QA.3-3.3-2-02) ท าบัญชีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในชั้นเรียนส าหรับนักเรียน
รายบุคคล (QA.3-3.3-2-03) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.3-2-04) และอัลบั้มภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (QA.3-3.3-2-05) 
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3. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับครูผู้สอน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน ดังนี้ จัดท าอัลบั้มภาพถ่าย 
การท ากิจกรรม 5 ส.ร่วมกันของนักเรียนในชั้นเรียน (QA.3-3.3-3-01) พร้อมกับท าอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.3-3-02) แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.3-3-03) และอัลบั้มภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (QA.3-3.3-3-04) 

 4. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรปฏสิัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับครูผู้สอน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้  
8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.3-4-01) และอัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (QA.3-3.3-4-02) 

 5. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่สำมำรถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข 
     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับครูผู้สอน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนี้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.3-5-01) และอัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (QA.3-
3.3-5-02) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 

4.00 80.00 4.75 95.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 

4.00 72.00 5.00 100.00 

3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 

4.00 80.00 4.75 95.00 

4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ 

3.80 76.00 4.00 80.00 

5 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

4.40 88.00 5.00 100.00 

เฉลี่ย 4.04 79.20 4.70 94.00 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม  
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 
                1.2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท่ีสามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีความสุข  
  1.3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 
  1.4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
                 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.3-1-01 สรุปหัวข้อกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) ประจ าวัน 

ของครูประจ าชั้น 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-1-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ 
ในตอนเช้า 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-1-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการรวมนักเรียนก่อนการเข้าเรียน 
ในภาคบ่าย 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-1-04 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-1-05 อัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-2-01 ข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินนักเรียนในชั้นเรียน

รายบุคคล 
ครูประจ าชั้น 

QA.3-3.3-2-02 ข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนรายบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.3-2-03 บัญชีการมอมหมายหน้าที่รับผิดชอบในชั้นเรียน 

ส าหรับนักเรียนรายบุคคล 
ครูประจ าชั้น 

QA.3-3.3-2-04 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-2-05 อัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-3-01 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรม 5 ส.ร่วมกันของนักเรียน 

ในชั้นเรียน 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-3-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.3-3-03 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.3-3-04 อัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-4-01 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-4-02 อัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-5-01 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.3-5-02 อัลบั้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4.60 92.00 
2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4.60 92.00 
3 มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
4.40 88.00 

4 ขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

4.20 84.00 

5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.36 87.20 

สรุปค่ำ เฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ การรายงานผลการนิเทศ  
การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.3–3.4-1-01)  
รายงานผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  
(QA.3–3.4-1-02) รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3–3.4-1-03) 
บันทึกการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา (QA.3-3.4-1-04) ปฏิทินการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.3-3.4-1-05) และบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-1-06) 

 2. มีกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ การรายงานผลการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.3–3.4-2-01) 
รายงานผลการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  
(QA.3–3.4-2-02) บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3–3.4-2-03) แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.1-6 (QA.3–3.4-2-04) แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา  
NT ป.3 (QA.3–3.4-2-05) แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาO-NET ป.6 (QA.3–3.4-2-06) แบบ
รายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้(RT) ป.1 (QA.3–3.4-2-07) ตารางการจัดสอบประจ าภาคเรียน 
(QA.3–3.4-2-08) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประจ าภาคเรียน  (QA.3-3.4-2-09)  

 3. มีขั้นตอนในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดที่เหมำะสมกับ
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(QA.3–3.4-3-01) แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3–3.4-3-02) แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3–3.4-3-03) แบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการ
เรียนรู้ (QA.3–3.4-3-04) ข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-3-05) 
และข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาร ะการเรียนรู้  
(QA.3-3.4-4-06) และข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-3-07) 
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4. ขั้นตอนในกำรประเมินคุณภำพกำรเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับ 
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้  

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ (QA.3–3.4-4-01) แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3–3.4-4-02) แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3–3.4-4-03) แบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการ
จัดการเรียนรู้ (QA.3–3.4-4-04) และข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของ 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-4-05) 

 5. มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้  
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ สมุดการบ้าน  
ที่ได้รับการตรวจพร้อมบันทึกข้อความแนะน าวิธีแก้ไขปรังปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ (QA.3–3.4-5-01) แบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.1-6 (QA.3–3.4-5-02) การบันทึกข้อมูลคะแนนสอบ และการ
ตัดสินผลการประเมินการเรียนรู้ในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ( QA.3-3.4-5-03) และการแจ้งผลการเรียน
ให้นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนได้รับรู้ โดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (QA.3-3.4-5-04) 
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                1.1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        1.2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   1.3 มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
   1.4 ขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้   
   1.5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                 
 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 

4.60 92.00 4.80 96.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 

4.60 92.00 4.80 96.00 

 
3 

มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

4.40 88.00 4.60 92.00 

4 ขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

4.20 84.00 4.60 92.00 

5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.60 92.00 

เฉลี่ย 4.36 87.20 4.68 93.60  

ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3–3.4-1-01 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-1-02 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-1-03 รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-1-04 บันทึกการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-1-05 ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-1-06 บันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการนิเทศการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-2-01 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-2-02 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-2-03 บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกคะแนนชิ้นงาน 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-2-04 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.1-6 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-2-05 แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา NT ป.3 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-2-06 แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ป.6   กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-2-07 แบบรายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ (RT) ป.1 กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-2-08 ตารางการจัดสอบประจ าภาคเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-2-09 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประจ าภาคเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-3-01 บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-3-02 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-3-03 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-3-04 แบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-3-05 ข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-4-06 ข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียน 

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-3-07 ข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3–3.4-4-01 บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3–3.4-4-02 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-4-03 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-4-04 แบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-4-05 ข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียน 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-5-01 สมุดการบ้านที่ได้รับการตรวจพร้อมบันทึกข้อความแนะน าวิธีแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.4-5-02 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.1-6 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ 
QA.3-3.4-5-03 การบันทึกข้อมูลคะแนนสอบ และการตัดสินผลการประเมินการเรียนรู้ 

ในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-5-04 การแจ้งผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนได้รับรู้  
โดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็นที ่ รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ% 
1 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง  

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 

2 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 

3 ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.20 84.00 

4 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3.80 76.00 
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ประเด็นที ่ รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ% 
5 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการ

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.50 64.00 

6 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.20 84.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำเฉลี่ย (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

 1.ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(QA.3-3.5–1-01) อัลบั้มภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.5–1-02) บันทึกหลังการสอน
ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ (QA.3-3.5–1-
03) การประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA.3-3.5–1-04) บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  
กลุ่มสาระ(QA.3-3.5–1-05) อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.5–1-06) อัลบั้ม
ภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกลองบางไผ่ (QA.3-3.5–1-07) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย (QA.3-3.5–1-08) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาล
ล านารายณ์ (QA.3-3.5–1-09) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/เครือข่าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 (QA.3-3.5–1-10) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (PLC. : Professional Learning Community) (QA.3-3.5–1-11) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโรงเรียน (QA.3-3.5–1-12) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (QA.3-3.5–1-13) โครงการพัฒนาครู (QA.3-3.5–1-14) และโครงการประกวดสื่อและ
ใช้สื่อการเรียนการสอน (QA.3-3.5–1-15) 
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         2. ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการที่ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

และผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ บันทึกผลการนิเทศการ

จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.5–2-01) อัลบั้ม

ภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.5–2-02) บันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ (QA.3-3.5–2-03) การประชุมครู 

และบุคลากรประจ าเดือน (QA.3-3.5–2-04) บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(QA.3-3.5–2-

05) อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(QA.3-3.5–2-06) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงาน 

จากโรงเรียนบ้านกลองบางไผ่ (QA.3-3.5–2-07) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านส่อง

นางใย (QA.3-3.5–2-08) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ (QA.3-3.5–2-

09) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/เครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 (QA.3-3.5–2-10) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ (PLC. : Professional Learning Community) (QA.3-3.5–2-11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโรงเรียน 

(QA.3-3.5–2-12) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

(QA.3-3.5–2-13) โครงการพัฒนาครู (QA.3-3.5–2-14) และโครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน 

(QA.3-3.5–2-15)บันทึกการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน กับโรงเรียนบ้านค่าย  (QA.3-3.5-2-16)  

และอัลบั้มภาพถ่ายการรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (QA.3-3.5-2-17) 
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 3. ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (QA.3-3.5–3-01) อัลบั้มภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (QA.3-3.5–3-02) บันทึกหลัง
การสอนในแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
(QA.3-3.5–3-03) การประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA.3-3.5–3-04) บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(QA.3-3.5–3-05) อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.3-3.5–3-
06) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกลองบางไผ่ (QA.3-3.5–3-07) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดู
งานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย (QA.3-3.5–3-08) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียน
อนุบาลล านารายณ์ (QA.3-3.5–3-09) อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/
เครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 (QA.3-3.5–3-10) กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (PLC. : Professional Learning Community) (QA.3-3.5–
3-11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโรงเรียน (QA.3-3.5–3-12) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (QA.3-3.5–3-13) โครงการพัฒนาครู (QA.3-3.5–3-14) และโครงการประกวดสื่อและ
ใช้สื่อการเรียนการสอน (QA.3-3.5–3-15) 

        4. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัด
การศึกษาจากโครงการประชุมผู้ปกครอง (QA.3-3.5-4-01) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรอบปีการศึกษา (QA.3-3.5-4-02) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (QA.3-3.5–4-03) 
รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5–4-04) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (QA.3-3.5–4-05) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชาแนวทางสะเต็มศึกษา) (QA.3-3.5–4–06)  
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 5. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการศึกษาจากโครงการประชุมผู้ปกครอง (QA.3-3.5-5-01) บันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรอบปีการศึกษา (QA.3-3.5-5-02) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
(QA.3-3.5–5-03) รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5–5-04) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.3-3.5–5-05) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรม  
การจัดท าหลักสูตรรายวิชา แนวทางสะเต็มศึกษา) (QA.3-3.5–5–06) 

 6. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้    
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัด
การศึกษาจากโครงการประชุมผู้ปกครอง (QA.3-3.5-6-01) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรอบปีการศึกษา (QA.3-3.5-6-02) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (QA.3-3.5–6-03) 
รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5–6-04) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.3-3.5–6-05) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชา แนวทางสะเต็มศึกษา) (QA.3-3.5–6–06) เว็ปไซต์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) (QA.3-3.5–6-07) และผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5–6-08)   
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
            1.1 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1.2 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1.3 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา การจัดการเรียนรู้ 
 1.4 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ
(%) 

1 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.40 88.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

2 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.40 88.00 

3 ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ 
ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.20 84.00 4.20 84.00 

4 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

3.80 76.00 5.00 100.00 

5 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ 

3.60 72.00 4.00 80.00 

6 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

4.20 84.00 4.40 88.00 

เฉลี่ย 3.96 79.33 4.40 88.00 

               ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
    2.1 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ 
  2.2 ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.3-3.5–1-01 บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–1-02 อัลบั้มภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–1-03 บันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้า 
กลุ่มสาระ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

ครูผู้สอน 

QA.3-3.5–1-04 การประชุมครูและบุคลากรการเรียนรู้ประจ าเดือน กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.3-3.5–1-05 บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.5–1-06 อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.5–1-07 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกลองบางไผ่ กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5–1-08 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5–1-09 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5-1-10 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/
เครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 

กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5-1-11 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ (PLC. : Professional Learning Community) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

QA.3-3.5-1-12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
โรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-14 โครงการพัฒนาครู กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.5-1-15 โครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.5–2-01 บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.5–2-02 อัลบั้มภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.5–2-03 บันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
ครูผู้สอน 

QA.3-3.5–2-04 การประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.3-3.5–2-05 บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.5–2-06 อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.5–2-07 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกลองบางไผ่ กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–2-08 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–2-09 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลล า

นารายณ์ 
กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5–2-10 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/
เครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 

กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5–2-11 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ (PLC. : Professional Learning Community) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

QA.3-3.5–2-12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–2-13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–2-14 โครงการพัฒนาครู กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.5–2-15 โครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.5–2-16 บันทึกการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนบ้านค่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
QA.3-3.5–2-17 อัลบั้มภาพถ่ายการรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก  กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–3-01 บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-3-02 อัลบั้มภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงานวิชาการ 
 QA.3-3.5–3-04 การประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานอ านวยการ 
QA.3-3.5–3-05 บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.5–3-06 อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 
QA.3-3.5–3-07 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกลองบางไผ่ กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–3-08 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–3-09 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–3-10 อัลบั้มภาพถ่ายการศึกษาดูงานจากชมรมโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/

เครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 
กลุ่มงานสารสนเทศ 

QA.3-3.5–3-11 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ (PLC. : Professional Learning Community) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

QA.3-3.5–3-12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–3-13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–3-14 โครงการพัฒนาครู กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.5–3-15 โครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.5–4-01 ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการศึกษาจากโครงการประชุมผู้ปกครอง  
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.5–4-02 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
รอบปีการศึกษา 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.3-3.5–4-03 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.5–4-04 รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.5–4-05 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย 

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–4-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของ
โรงเรียน (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชา แนวทางสะเต็มศึกษา) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–5-01 ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการศึกษาจากโครงการประชุมผู้ปกครอง  

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.5–5-02 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
รอบปีการศึกษา 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.3-3.5–5-03 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.5–5-04 รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.5–5-05 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–5-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของ
โรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชา แนวทางสะเต็มศึกษา) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-6-01 ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการศึกษาจากโครงการประชุมผู้ปกครอง  

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.5–6-02 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
รอบปีการศึกษา 

อ านวย 

QA.3-3.5–6-03 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.5–6-04 รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.5–6-05 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–6-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของ
โรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชา แนวทางสะเต็มศึกษา) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5–6-07 เว็ปไซต์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) กลุ่มงานสารสนเทศ 
QA.3-3.5–6-08 ผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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ส่วนที่ 3 

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ “รำยมำตรฐำน” 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
           2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
             2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
             2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
             2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  2.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  2.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  1.2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น   
  2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.2. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
           1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
           1.2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
            1.3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
  1.4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
  1.5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
  1.6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด 
  1.7 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
             1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                  1.1 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  1.2 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  1.3 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  1.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน  
  1.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  1.7 สถานศึกษามีปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น      
  2.1 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 

2.2 สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
2.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ 
2.4 บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาต่อผลการจัดการศึกษา 
2.5 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
2.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม (บูรณาการ)   
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
    สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
                3.1 จัดท าโครงการฝึกอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2 จัดท าโครงการที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

ในกลุ่มเด็กพิเศษ 
  3.3 จัดหาครูเฉพาะทางด้านดูแลเด็กพิเศษมาอยู่ประจ าโรงเรียนเพ่ือให้ครูประจ าชั้นและ
นักเรียนพิเศษขอค าปรึกษา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                    1.2 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 
  2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.2 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน 
  3.ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
                     โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ระหว่างชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรและพัฒนางานใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
     1.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และมีความปลอดภัย          
  1.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
        2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรเรยีนรู้ 
          1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
               1.1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
  1.2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพสถานศึกษา 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
                2.1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา         
   2.2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
กับสภาพสถานศึกษา          
   2.3 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา    
   2.4 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
กับสภาพสถานศึกษา 
 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
               สถานศึกษาควรจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับครูบุคลากร
และนักเรียนและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมส าหรับการจัดการที่
เหมาะสม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออก และแสดงความคิดเห็น 
  1.3 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 
  1.4 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 
  1.5 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
  2.2 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
  2.3 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2.4 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
  2.5 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   
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 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
  จัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 
                1.2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท่ีสามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
        2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
                 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                1.1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        1.2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   1.3 มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
   1.4 ขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้   
   1.5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
            ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
    ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ “ในภำพรวม” 

มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 
 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
   2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
   2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ 
   2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
   2.6 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2.7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.8 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

   1.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
   1.2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น   
   2.1 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษา ก าหนดชัดเจน 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์  
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
   1.2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
   1.3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
   1.4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
   1.5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 
   1.6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
ต้นสังกัด 
   1 . 7  เป้ าห มาย  วิ สั ย ทั ศน์  และ พันธกิ จ ขอ ง
สถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   1.2 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
   1.3 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
    1.4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
   1.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน  
   1.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
   1.7 สถานศึกษามีปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น                 
   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 
   2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา  
   2.3 ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ 
   2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาต่อผลการจัดการศึกษา 
   2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา 
   2.6 ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ

วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร 
   1.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
ผู้เรียนแบบควบรวม (บูรณาการ)   
2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง 
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มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

    2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
   3.1 จัดท าโครงการฝึกอบรมการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2 จัดท าโครงการที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในกลุ่มเด็ก
พิเศษ 
   3.3 จัดหาครูเฉพาะทางด้านดูแลเด็กพิเศษ 
มาอยู่ประจ าโรงเรียนเพ่ือให้ครูประจ าชั้นและนักเรียน
พิเศษขอค าปรึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   1.2 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางาน 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น                  
   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน 

มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
   โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ระหว่างชุมชน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
และพัฒนาโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรและพัฒนางาน 
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคม 

1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย  
   1.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษา 
   1.2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา               
   2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
กับสภาพสถานศึกษา    

มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

    2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา    
   2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพสถานศึกษา 
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มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
   สถานศึกษาควรจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับครูบุคลากรและ
นักเรียนและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมส าหรับการ
จัดการที่เหมาะสม 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็น 
   1.3 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 
   1.4 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 
   1.5 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 ส่งเสริมการมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
   2.2 ส่งเสริมการมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ 
   2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2.4 ส่งเสริมให้มีการน าตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด 
   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   
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3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
   จัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ในเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับ 
ผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
   1.2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
   2.2 ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
   2.3 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่/ตัวบ่งชี้ที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 
  1.2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุขอย่างมีความสุข  
  1.3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 
  1.4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 
2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
    ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
   1.2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
   1.3 มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพการ
เรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
   1.4 ขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้    
   1.5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ 

1. ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   1.1 ผู้ เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เ พ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้   
   1.2 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   1.3 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา การจัดการเรียนรู้ 
   1.4 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
   2.1 ส่งเสริมให้ผู้ เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ 
   2.2 ส่งเสริมให้ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 

 

112 



ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 
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3.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ)  
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนกัเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 250 - - 16 14 16 21 41 142 204 81.60 

2. คณิตศาสตร ์ 250 - 1 15 21 32 39 49 93 181 27.40 

3. วิทยาศาสตร ์ 250 - - - 3 16 17 38 176 231 92.40 

4. สังคมศึกษา ฯ 250 - 4 8 30 45 57 45 61 163 65.20 

5. ประวัติศาสตร ์ 250 - 3 5 11 32 30 62 107 199 79.60 

6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

250 - - - 1 15 31 49 154 234 93.60 

7. ศิลปะ 250 - - - - - 1 2 247 250 100.00 

8. การงานอาชีพฯ 250 - - - - - - 49 201 250 100.00 

9. ภาษาต่างประเทศ 250 - - - 1 3 53 51 142 246 98.40 

รวม 2,250 - 8 44 81 159 249 386 1,323 1,958 87.02 

ร้อยละ 100 0 0.36 1.96 3.60 7.07 11.07 17.16 58.80 87.02  
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนกัเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 253 - - 2 5 12 18 23 193 234 92.49 

2. คณิตศาสตร ์ 253 - 2 - 9 20 50 62 110 222 87.75 

3. วิทยาศาสตร ์ 253 - - - 5 11 44 65 128 237 93.68 

4. สังคมศึกษา ฯ 253 - 1 3 11 24 44 67 103 214 84.58 

5. ประวัติศาสตร ์ 253 - - 2 7 27 57 69 91 217 85.77 

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

253 - - - - - - 3 250 253 100.00 

7. ศิลปะ 253 - - - - - - 27 226 253 100.00 

8. การงานอาชีพฯ 253 - - - - - 16 129 108 253 100.00 

9. ภาษาต่างประเทศ 253 - 1 7 45 69 48 43 40 131 51.78 

รวม 2,277 - 4 14 82 163 277 488 1,249 2,014 88.45 

ร้อยละ 100  0.18 0.61 3.60 7.16 12.17 21.43 54.85 88.45  
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนกัเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 243 - 25 23 31 33 36 33 62 131 53.91 

2. คณิตศาสตร ์ 243 - 8 12 18 28 42 26 109 177 72.84 

3. วิทยาศาสตร ์ 243 - - 4 35 68 57 50 29 136 55.97 

4. สังคมศึกษา ฯ 243 - 3 5 35 61 74 40 25 139 57.20 

5. ประวัติศาสตร ์ 243 - 5 9 50 77 46 31 25 102 41.98 

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

243 - - 1 5 14 81 88 54 223 91.77 

7. ศิลปะ 243 - - - 1 - 1 12 229 242 99.59 

8. การงานอาชีพฯ 243 - - 4 17 28 61 48 85 194 79.84 

9. ภาษาต่างประเทศ 243 - 1 4 64 56 47 32 39 118 48.56 

รวม 2,187 - 42 62 256 365 445 360 657 1,462 66.85 

ร้อยละ 100  1.92 2.83 11.71 16.69 20.35 16.46 30.04 66.85  
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 3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนกัเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 225 - 33 19 19 28 26 36 64 126 56.00 

2. คณิตศาสตร ์ 225 - 4 20 64 56 42 15 24 81 36.00 

3. วิทยาศาสตร ์ 225 - 1 2 20 46 42 56 58 156 69.33 

4. วิทยาการค านวณ 225  - - - 2 11 27 55 130 212 94.22 

5. สังคมศึกษา ฯ 225 - 14 20 10 5 97 74 5 176 78.22 

6. ประวัติศาสตร ์ 225 - - - - 22 144 56 3 203 90.22 

7. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

225 - - - - 1 4 54 166 224 99.56 

8. ศิลปะ 225 - - - - 4 27 68 126 221 98.22 

9. การงานอาชีพฯ 225 - - - 5 23 36 8 153 197 87.56 

10. ภาษาต่างประเทศ 225 - - - 7 39 41 41 97 179 79.56 

รวม 2,250 - 52 61 127 235 486 463 826 1,775 78.89 

ร้อยละ 100  2.31 2.71 5.64 10.44 21.60 20.58 36.71 78.89  
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 3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนกัเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 228 - 58 54 53 28 16 14 5 35 15.35 

2. คณิตศาสตร ์ 228 - 12 25 35 51 36 34 35 105 46.05 

3. วิทยาศาสตร ์ 228 - - 9 18 33 45 57 66 168 73.68 

4. วิทยาการค านวณ 228 - - - 2 15 28 45 138 211 92.54 

5. สังคมศึกษา ฯ 228 - 3 27 27 48 70 32 21 123 53.95 

6. ประวัติศาสตร ์ 228 - 12 16 34 63 49 32 22 103 45.18 

7. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

228 - 2 6 9 19 26 36 130 192 84.21 

8. ศิลปะ 228 - - - - - 3 16 209 228 100.00 

9. การงานอาชีพ 228 - - 1 4 7 31 22 163 216 94.74 

10. ภาษาต่างประเทศ 228 - 10 18 40 52 26 30 52 108 47.37 

รวม 2,280 - 97 156 222 316 330 318 841 1,489 65.31 

ร้อยละ 100  4.25 6.84 9.74 13.86 14.47 13.95 36.89 65.31  
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 3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนกัเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 193 - 7 11 20 19 31 39 66 136 70.47 

2. คณิตศาสตร ์ 193 - 22 28 21 26 45 31 20 96 49.74 

3. วิทยาศาสตร ์ 193 - - 2 18 33 39 52 49 140 72.54 

4. สังคมศึกษา ฯ 193 - - 3 11 25 43 49 62 154 79.79 

5. ประวัติศาสตร ์ 193 - 7 36 26 29 34 42 19 95 49.22 

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

193 - - - 4 2 10 35 142 187 96.89 

7. ศิลปะ 193 - - - - - 8 58 127 193 100.00 

8. การงานอาชีพฯ 193 - - - - - 26 40 127 193 100.00 

9. ภาษาต่างประเทศ 193 - - 1 6 36 34 34 82 150 77.72 

รวม 1,764 - 36 81 106 170 270 380 694 1,344 77.37 

ร้อยละ 100   2.07 4.66 6.10 9.79 15.54 21.88 39.95 77.37  
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4. ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 4.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนกำรออกเสียง ด้ำนอ่ำนรู้เรื่อง เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 

ระดับโรงเรียน 59.52 64.89 62.20 

ระดับจังหวัด 67.78 72.11 69.95 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 67.08 71.68 69.38 

ระดับประเทศ 68.08 72.81 70.66 

 

 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ด้านการออกเสียง 59.52 67.78 67.08 68.08

ด้านอ่านรู้เร่ือง 64.89 72.11 71.68 72.81

เฉลี่ยทัง้ 2 ด้าน 62.2 69.95 69.38 70.66
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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4.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(Reading Test : RT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้านการออกเสียง 61.07 59.52 - 1.55 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง 67.37 64.89 - 2.48 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 64.22 62.20 - 2.02 

 

2561 2562 ระหวา่งปีการศึกษา 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

ด้านการออกเสียง 61.07 59.52 -1.55

ด้านการอ่านรู้เร่ือง 67.37 64.89 -2.48

รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 64.22 62.2 -2.02
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ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ 
(Reading Test : RT) และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 
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5. ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  

 5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 5.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้ำน

คณิตศำสตร ์
ด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 

ระดับโรงเรียน 44.40 47.95 46.17 

ระดับจังหวัด 47.93 48.76 48.35 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 40.58 44.15 42.36 

ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

   

 
 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 44.4 47.93 40.58 44.94

ด้านภาษาไทย 47.95 48.76 44.15 46.46

เฉลี่ยทัง้ 2 ด้าน 46.17 48.35 42.36 45.7
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (National Test : 
NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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 5.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 
 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้านคณิตศาสตร์ 51.45 44.40 - 7.05 

ด้านภาษาไทย 42.93 47.95   5.02 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 46.68 46.17 - 0.51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา2562 ร้อยละของผลต่าง 

ด้านคณิตศาสตร์ 51.45 44.4 -7.05

ด้านภาษาไทย 42.93 47.95 5.02

รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 46.68 46.17 -0.51
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ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test : NT) และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 
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6. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
 6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 49.38 36.18 37.58 39.39 

ระดับจังหวัด 51.30 35.13 37.74 37.78 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 47.11 30.29 33.95 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

ข้อมูลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

 

   

 
 

 

 6.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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 6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และร้อยละผลต่างระหว่าง 

ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย 55.01 49.38 -5.63 

คณิตศาสตร์ 36.39 36.18 -0.21 

วิทยาศาสตร์ 39.98 37.58 -2.40 

ภาษาอังกฤษ 46.47 39.39 -7.08 

 

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561- 2562 
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