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ค ำน ำ 

  รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2563 เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์น าเสนอรายงาน 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจ าปี  รอบปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)      
  รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้ รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุป 
ส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนน า ประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 2. ตราประจ าโรงเรียน  
3. ค าขวัญประจ าโรงเรียน 4. สีประจ าโรงเรียน 5. ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 6. ปรัชญาของโรงเรียน 7. School 
concept 8. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 10. โครงสร้าง
องค์การของโรงเรียน 11. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 12. กลยุทธ์ของโรงเรียน 13. ข้อมูลครูและบุคลากร  
14. ข้อมูลจ านวนเด็ก/ข้อมูลจ านวนนักเรียน 15. บัญชีกิจกรรมและโครงการส าคัญ 16. งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรสนับสนุนกิจกรรมและโครงการส าคัญๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษา
รายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดท ารายงาน 2. การด าเนินงานและผลงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาด าเนินงานของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการปรับปรุง
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
ประกอบด้วย 1. ประกาศค่าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)  4. ข้อมูลผลการ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 5. ข้อมูลผลการทดสอความสามารถ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
มีความคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ด าเนินการอย่าง
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ด าเนินการประเมินตนเอง 
(Self Assesment) โดยคณะกรรมการ/คณะท างานที่โรงเรียนมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานของตัวบ่งชี้
ของแต่ละมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1-ป.6)
รอบปีการศึกษา 2563 โดยมีผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้ค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าเร็จ = 4.50 จากค่าเฉลี่ยระดับ 5.00 คิดเป็นร้อยละ (%) = 90.10 มีระดับคุณภาพ “ระดับยอดเยี่ยม”  
สูงกว่าค่าระดับเป้าหมายที่ก าหนด มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร  และการจัดการ ได้ค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าเร็จ = 4.56 จากค่าเฉลี่ยระดับ 5.00 คิดเป็นร้อยละ (%) = 91.24 มีระดับคุณภาพ “ระดับยอดเยี่ยม”  
สูงกว่าค่าระดับเป้าหมายที่ก าหนด และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียน  
เป็นส าคัญ ได้ค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จ = 4.53 จากค่าเฉลี่ยระดับ 5.00 คิดเป็นร้อยละ (%) = 90.68 มีระดับ
คุณภาพ “ระดับยอดเยี่ยม” สูงกว่าค่าระดับเป้าหมายที่ก าหนด มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุง 
การด าเนินงาน และสิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือสรุปได้ดังนี้ 

ก. มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้

ค่ำเป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำ

ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

ระดับ

คุณภำพ 

ค่ำ

ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

ระดับ

คุณภำพ 

 

สรุป 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของนักเรียน 4.00 80.00 ดีเลิศ 4.50 90.10 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ 

ของผู้เรียน 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.31 86.20 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์

ของผู้เรียน 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.70 94.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและ

กำรจัดกำร 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.56 91.24 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.58 91.58 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการ 

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.51 90.20 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 พัฒนาครู และบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.20 84.00 ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 
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มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้

ค่ำเป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำ

ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

ระดับ

คุณภำพ 

ค่ำ

ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

ระดับ

คุณภำพ 

 

สรุป 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 จัดสภาพแวดลอ้ม 

ทางกายภาพ และสังคม 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.56 91.11 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหาร 

และจัดการเรียนรู ้

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.53 90.60 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.53 90.68 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิด และปฏิบตัิจริง 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.71 94.16 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้ 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.13 82.68 ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 มีการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียนเชิงบวก 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.80 96.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 ตรวจสอบ และประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 

มาพัฒนาผู้เรียน 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.63 92.60 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรบัปรุง 

และพัฒนาการ จัดการเรียนรู้  

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.40 88.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 ดีเลิศ 4.49 89.90 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 
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ข. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ และปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
    1. โรงเรียนควรมีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   2. โรงเรียนควรมีการจัดโครงการที่ส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาจีนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมภาษาจีนวันละค า 

   3. โรงเรียนควรมีการจัดโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะด้านการคิดค านวณให้ดียิ่งขึ้น 

   4. โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมตลาดนัดย้อนยุค 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1. โรงเรียนควรมีการบริหารแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2. โรงเรียนควรจัดหาครูเฉพาะทางด้านดูแลเด็กพิเศษมาอยู่ประจ าโรงเรียนเพ่ือให้ครูประจ า
ชั้นและนักเรียนพิเศษขอค าปรึกษา 

3. โรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างชุมชน นักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 

4. โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

5. โรงเรียนควรจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมกับครู บุคลากร และนักเรียน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
  1. โรงเรียนควรจัดอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบ      
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
  2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  5. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 
 



ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ 

1. ประวัติและควำมเป็นมำของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งอยู่ 132 หมู่ที่ 2 ต าบลบางบุตร 

อ าเภอ  บ้านค่าย 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)  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6) โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 41 ไร่  

1 งาน 2 ตารางวา  

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ชื่อเดิมโรงเรียนวัดหวายกรอง  

(เกตุราษฎร์รังสรรค์) มีประวัติความเป็นมาดังนี้ 

พ.ศ. 2468 เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2468 โดยมีอ ามาตย์ตรี

ขุนอุทัยธาดา นายอ าเภอบ้านค่าย ราชบุรุษชื่นธรรมการ อ าเภอบ้านค่าย ท่านพ่อเกตุ เจ้าอาวาสวัดหวาย

กรอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะครู ร่วมกันท าพิธีเปิดเรียน มีนักเรียน จ านวน 20 คน ใช้ศาลา

การเปรียญเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน 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 

mailto:watwaikrong@hotmail.com
http://www.atbis.ac.th/
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ช่วงเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 

เริ่ม (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.) 

13 นายเหงี่ยม  แสงอ่อน ครูใหญ่ 2522 2524 

14 นายโชคชัย   ศรีปราบ ครูใหญ่ 2524 2524 

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 2563 

32 นายกฤชณรงค์    กองค า ผู้อ านวยการ 2563 2563 

33 นางสาวสุปราณี   เสาวคนธ์ รักษาการผู้อ านวยการ 2563 2564 

34 นางยุพา       เปล่งปลั่ง รักษาการผู้อ านวยการ 2564 ปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2479 โดยท่านพ่อเกตุ เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง มีด าริและด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  

แบบ ค.3 ห้องเรียน มีหน้ามุข ใต้ถุนสูง จ านวน 1 หลัง มีนายเซียว โสภณ เป็นธรรมการอ าเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยองและมีนายทิม ช่างสุวรรณ เป็นครูใหญ่ 
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พ.ศ. 2481 ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด จ านวนเงิน  

1,500 บาท  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จ านวนเงิน 600 บาท และประชาชนสนับสนุน

เงินสมทบการก่อสร้างอีกจ านวนเงิน 900 บาท เปิดท าการสอนในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481  

ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบลบางบุตร 1” ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียน

วัดหวายกรอง (เกตุราษฎร์รังสรรค์)” 

พ.ศ. 2500 นายประกาศ  เจริญรมย์ ท าหน้าที่ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณซ่อมแซม และต่อเติม

ชั้นล่าง จ านวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นายสมศักดิ์ เลาหภักดี ศึกษาธิการอ าเภอบ้านค่ายให้การสนับสนุน 

และมีหลวงพ่อสร้อย เจ้าอาวาสวัดหวายกรองเป็นองค์อุปการะ 

พ.ศ. 2501 นายประกาศ เจริญรมย์ ย้ายไปท าหน้าที่ครูใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านชากมะหาด 

พ.ศ. 2505 นายจอง  งาเจือ ย้ายจากโรงเรียนวัดดอนจันทร์มาท าหน้าที่ครูใหญ่ เกิดภาวะ 

น้ าท่วมโรงเรียนได้รับความเสียหาย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมโรงเรียน จ านวนเงิน 

5,000 บาท 

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการก่อสร้าง 

อาคารเรียน  แบบ 017 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนเงิน 215,000 บาท และประชาชนรวบรวมเงินสมทบ 

การก่อสร้างอีก จ านวนเงิน 100,000 บาท โดยด าเนินการก่อสร้างบนพ้ืนที่ดินที่ ได้รับบริจาค  

จาก นายอุบ  ฉายกระจ่าง และนายถนอม พัทธเสมา จ านวน 10 ไร่เศษและการขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ 

จ านวน 20 ไร่ 17 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และท่านพ่อสร้อยให้สร้างเพ่ิมเติมอีก  

1 ห้องเรียน รวมเป็นจ านวน 5 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2514 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนเก่า แบบ ค. ที่ก่อสร้างอยู่ในวัดหวายกรอง   

มาก่อสร้างเป็นโรงอาหารให้กับนักเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน  

จ านวนเงิน 80,000 บาท  

พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312 จ านวนเงิน 45,000 บาท และได้รับ 

งบประมาณ จ านวนเงิน 325,000 บาท สมทบกับเงินที่ประชาชนบริจาคอีก จ านวนเงิน 15,000 บาท 

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 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 ได้จัดให้มีงานเลี้ยงหารายได้  

ให้โรงเรียนเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท และน าไปซื้อที่ดินเพ่ิมเติมให้โรงเรียนได้ จ านวน 5 ไร่  

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ จ านวนเงิน 154,000 บาท ใช้ในการต่อเติมชั้นล่างของอาคาร 2  

ได้ห้องเรียนเพ่ิมจ านวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจาก ส.ส. หอม ทองประเสริฐ จ านวนเงิน  

50,000 บาท ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
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พ.ศ. 2526 เกิดอุทกภัย น้ าท่วมโรงเรียน จ านวน 5 ครั้ง โดยในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2526  

มีระดับน้ าท่วมสูงสุด 150 เซนติเมตร 

พ.ศ. 2527 ส.ส.สิน กุมภะ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถังน้ าประปาขนาดเล็ก จ านวนเงิน 45,000 

บาท 

พ.ศ. 2528 ได้มีการซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเพ่ือการจัดท าสนามฟุตบอล และลู่วิ่งกรีฑา  

4x100 เมตร วงเงิน 70,000 บาท ได้เนื้อที่ 5 ไร่ และท่านพ่อสร้อย เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง สนับสนุน

งบประมาณ จ านวนเงิน 35,000 บาท ในการสร้างศาลา จ านวน 1 หลัง  

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงสนามฟุตบอล และลู่ วิ่งกรีฑา จ านวนเงิน 

100,000 บาท นายปิยะ ปิตุเตชะ บริจาคดินถมสนามฟุตบอล เพ่ือจัดท าเป็นสนามกีฬามาตรฐาน 

และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 

พ.ศ. 2533 นายวาย วงศ์เสนาะ มอบที่ดินให้โรงเรียนใช้เป็นสนามกีฬา 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 เพื่อการปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนระดับอนุบาล ดังนี้ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จ านวนเงิน 246,650 บาท 

2. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน จ านวนเงิน 1,797,303 บาท 

พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดระยอง ตามข้อเสนอของ  

ส.ส. ปิยะ ปิตุเตชะ จ านวนเงิน 1,816,000 บาท เพื่อการก่อสร้างต่อเติม และปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205 จ านวนเงิน 1,588,780 บาท 

2. ต่อเติมอาคาร แบบ 017 เป็นห้องส้วมส าหรับนักเรียน ทั้งชั้นบน และชั้นล่าง 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 โดยไม่ระบุ

วัตถุประสงค์การใช้พ้ืนที่ 

พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดหวายกรองถ่ายโอนสังกัดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 และยังใช้ชื่อ “โรงเรียนวัดหวายกรอง” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อนุมัติตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูที่ประสงค์มา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
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 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 ขอโอนย้ายกลับไปสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   

นายสุนทร หวานระรื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนขอย้ายไปช่วยราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) และอนุมัติให้ นายสหัส บรรจงเมือง  

มารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นายสุนทร  หวานระรื่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร

อนุบาล จ านวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง  

และสนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายสุวินัย สนิทม่วง  

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มารักษาการ 

ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2554 นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ โอนย้ายถ่ายโอนจากโรงเรียนวัดหนองพะวา ส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  

พ.ศ. 2555 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

(อบจ.ระยอง)จ านวนเงิน 7,000,000 บาทเศษ ก่อสร้างอาคารอนุบาล จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 

2,500,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 16 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 

ปรับปรุงทาสีโรงอาหาร จ านวนเงิน 127,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา ปูหญ้าสนามกีฬา 

สจ. เศรษฐา  ปิตุเตชะ และองค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร (อบต.บางบุตร) สนับสนุน

งบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดหวายกรอง” เป็น “ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จ านวนเงิน 8,560,000 บาท  ก่อสร้าง

อาคารอนุบาลชั้นเดียว 8 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง  
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โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน

กับเงินงบประมาณปีที่เหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดสร้างท่อระบายน้ า ปรับปรุงถนนภายใน

โรงเรียนสร้างโรงอาหาร 2 ชั้น วงเงินงบประมาณ 13,970,000 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณสร้างสระว่ายน้ ามาตรฐาน

โอลิมปิกขนาดความยาว 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 านวยการโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยนายประพันธ์  ภูมิวารินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณจ านวนเงิน 4,974,000 

บาท  ก่อสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ก่อสร้างรั้วโรงเรียน  ป้ายชื่อโรงเรียน  

และวางระบบน้ าประปาดื่มได้ส าหรับนักเรียน และจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 1,848,000 บาท  

จัดก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณด้านหลังโรงเรียน และอาคารพยาบาลชั้นเดียว จ านวน 1 หลัง 

พ.ศ. 2558 นายธวัชชัย ใจดี ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบ้านค่าย (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 ก่อสร้าง

หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียน งบประมาณ จ านวนเงิน 899,000 บาท 

ปรับปรุ งอาคารพยาบาลงบประมาณ จ านวนเงิน  10 , 824 ,000 บาท ก่ อสร้ า งลานจอดรถ  

และห้องสุขาบริเวณลานจอดรถ จ านวน 12 ห้อง และงบประมาณ จ านวนเงิน 3,490,000 บาท ปรับปรุง

โรงอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1– อนุบาล 3) 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นางสาวราตรี คุ้มญาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 1,739,300 บาท 

ก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬาโครงเหล็กไม่มีหลังคาคลุม เคลื่อนย้ายได้ ตามแบบ อบจ.รย. จ านวน 24 ชุด 

ขนาดความกว้าง 3 เมตร ขนาดความยาว 6 เมตร ต่อชุด 
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พ.ศ. 2560 นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

ท าหน้าทีร่ักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) ตั้งแต่วันที่ 

9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 10,092,000 

บาท ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเข็ม ลักษณะอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียนจ านวน  

1 หลังและงบประมาณ จ านวนเงิน 36,750,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน และที่ท าการส านักงาน

ผู้อ านวยการโรงเรียน  ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง และติดตั้งลิฟท์โดยสาร

ขนาดน้ าหนักบรรทุก 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  

ต่อเติมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต่อเติมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ จ านวนเงิน 9,070,000 

บาท ปรับปรุงระบบงานจราจร ภายในโรงเรียนฯ (ตีเส้นจราจร ติดตั้งไม้กั้ น ฯลฯ) จ านวนเงิน 500,000 

บาท ก่อสร้างอาคารห้องน้ า ห้องสุขา จ านวนเงิน 2,000,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในพ้ืนที่โรงเรียนฯ     จ านวนเงิน 2,000,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนฯ (คอนกรีต 

พิมพ์ลาย อาคารอเนกประสงค์หลังเล็ก ฯลฯ) จ านวนเงิน 3,240,000 บาท ปรับปรุงระบบน้ าใช้  

ภายในโรงเรียนฯ (ติดตั้งถังน้ าส 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 ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องเกียรติยศ จ านวนเงิน 880,000 บาท ปรับปรุง

ห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 770,000 บาท ปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างในสนามฟุตบอล

โรงเรียนฯ จ านวนเงิน 10,000,000 บาท  

พ.ศ. 2563 ก่อสร้างรั้วภายในโรงเรียนฯ จ านวนเงิน 2,050,000 บาท  ก่อสร้างสนามเปตอง 

ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียนอนุบาล 1-3และปรับปรุงลานจอดรถ จ านวนเงิน 2,930,000 บาท ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนฯ จ านวนเงิน 1,981,000 บาท ปรับปรุงสนามบอลของโรงเรียน จ านวนเงิน 

550,000 บาท ปรับปรุงระบบรดน้ าสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนฯ จ านวนเงิน 430 ,000 บาท ปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล จ านวน เงิน 150 ,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องสุขา ภายในโรงเรียนฯ 

จ านวน 500,000 บาท 

1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายกฤชณรงค์  กองค า มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2563  นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

มีค าสั่งให้ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  

(วัดหวายกรอง)  
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 พ.ศ. 2564 นางยุพา   เปล่งปลั่ง  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มีค าสั่งให้ท าหน้าที่
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน 

2. ตรำประจ ำโรงเรียน 
 

 

 

 

3. ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

“ทักษะชีวิตเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ าเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ” 

  ทักษะชีวิตเยี่ยม หมายถึง ความเป็นผู้มีความสามารถในการด ารงตนอย่างมีสติ และไม่
ประมาท ในโอกาสที่ชีวิตประสบความส าเร็จ แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรคของชีวิตอย่างชาญฉลาด ท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีชีวิตที่ปลอดภัย 

 เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ความเป็นผู้มีพฤติกรรมทางความคิด และการกระท าที่ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยความตั้งมั่นอันแน่วแน่ต่อ “ความขยันอย่าง
ฉลาด ความเพียรพยายามสร้างความส าเร็จ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและด ารงตนอย่างมี
ระเบียบวินัย” 

 ล้ ำเลิศวิชำ หมายถึง ความเป็นผู้มีภูมิรู้ทางวิชาการท่ีเท่าเทียม และเท่าทันต่อกระแสแห่ง
การเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้น า เป็นนักคิด เป็นนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถในระดับสูง และมี
ประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการด ารงตน และการท างานร่วมกับผู้ อ่ื นที่เกี่ยวข้องได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ 

 ใช้เวลำให้เกิดคุณ หมายถึง ความเป็นผู้เห็นคุณ และเห็นค่าของเวลาในชีวิต เป็นผู้ใช้
เวลาของชีวิตในการท างาน สร้างผลงาน และสร้างคุณความดีที่ก่อให้เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. สีประจ ำโรงเรียน  

 สีส้ม    หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง  มีเกียรติยศ ชื่อเสียง 

 สีขาว   หมายถึง   ความมีคุณธรรม  อ่อนน้อม  ถ่อมตน 

5. ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 

 ดอกประดู่ 
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6. ปรัชญำของโรงเรียน 

 ปัญญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต  ;  “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด” 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

“โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ที่เก่ียวข้อง ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของโรงเรียน เพ่ือการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับที่เทียบเคียงไ ด้

กับระดับนานาชาต”ิ 

 พันธกิจของโรงเรียน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีความ

ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม     

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 

       3. สร้างและพัฒนา “มาตรฐานความรู้ของนักเรียน”เพ่ือความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 4. สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต 

 4.1 มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์และพัฒนา 

 4.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิผล 

 4.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 4.4 มีความมั่นใจและมีความพร้อม“เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น าในระดับสูง”เมื่อเทียบเคียง

กับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน 

 4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน” 
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7. School concept 

SMART KIDS คือ นวัตกรผู้สืบสานวัฒนธรรมก้าวล้ าในเวทีโลกด้วยภาษา 

S  =  Smart      เป็นผู้ฉลาดรู้ ฉลาดคิด เป็นนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 

M =  Man Power    รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเป็นผู้น า – ผู้ตาม 

ท างานเป็นทีม 

A  =  Ancestor    เป็นผู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสาน 

และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

R =  Resource     เป็นผู้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

T =  Technology    เป็นผู้มีความสามารถด้านการสื่อสารที่หลากหลายและรู้เท่าทัน  

เทคโนโลยี 

8. 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  

ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของตนเอง ความภาคภูมิใจของผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับโอกาส 

แห่งความเจริญ ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ ครู อาจารย์ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัด

ปฏิบัติงาน    

สามัคคี หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  

(วัดหวายกรอง) เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจริงใจต่อการให้เกียรติ และยกย่อง  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  

เพ่ือการท างานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสันติสุข 

มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่สาธารณชน รับรู้ได้ถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความเพียร

พยามต่อการสร้างความส าเร็จในการท างาน มีความประหยัดอย่างพอเพียง ความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

ความมีระเบียบวินัยในการท างาน และมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
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ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” ของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถ 

ของตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น การปฏิบัติงานอย่างผู้มีภูมิรู้ มีผลงานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับของส่วนที่เกี่ยวข้อง มีจิตสาธารณะอย่างผู้มีภูมิรู้ และแบ่งปันความรู้ต่อผู้ร้องขอในการด ารงชีวิต

อยู่ร่วมกัน   

9. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

 นางยุพา  เปล่งปลั่ง  (รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 

 คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ 

บริหารการปฏิบัติการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์ 

นางพิไลลักษณ์  ศรีสังข์ นางสาวณฐิณี เวชกุล 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานปฐมวัย 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดม

พร 
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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 าเนินกิจการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย  

ที่เก่ียวข้อง 

2. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน หมายถึง ต าแหน่ง และตัวบุคคลผู้ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาความเหมาะสม

ให้เข้าด ารงต าแหน่งและรับผิดชอบด าเนินการสร้างความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และการได้รับการ

ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานและภาระงานของกลุ่มงาน 

3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน หมายถึง องค์คณะบุคคลที่โรงเรียนเสนอรายชื่อ  

ให้ต้นสังกัดของโรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตามที่

ก 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 านาจหน้าที่  ที่ก าหนดไว้

ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

4. คณะกรรมกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำรของโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติการของโรงเรียน หมายถึง องค์คณะบุคคล  ที่ประกอบด้วยบุคคลที่

โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน และหัวหน้างานเพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม  

ก ากับดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าปรึกษา ประเมิน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานการบริหาร  

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 

ที่เก่ียวข้อง 
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5. หัวหน้ำงำน 

หัวหน้างาน หมายถึง ต าแหน่ง และบุคคลที่โรงเรียนมีค าสั่งภายในโรงเรียนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานในกลุ่มงานหลักตามโครงสร้างองค์การของโรงเรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานในภาระงาน  
ของงานที่รับผิดชอบที่สามารถสร้างประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. ครู 

ครู หมายถึง บุคคลที่มีต าแหน่งเป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครู ครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล

เด็กที่ท าหน้าที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เ พ่ือการสร้างและพัฒนายกระดับมาตรฐานความรู้ 

ประสบการณ์ ความสามารถและเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้าน

สติปัญญาให้กับผู้เรียน 

7. บุคลำกร 

บุคลากร หมายถึง บุคคลที่มีต าแหน่งข้าราชการประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจ า  

และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

8. ผู้เรียน 

ผู้เรียน หมายถึง เด็กระดับปฐมวัย และนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามเงื่อนไข 

ทางกฎหมายการศึกษาและข้อก าหนดของโรงเรียน 

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

ให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก้ไขปัญหา

ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้างและการพัฒนา

ยกระดับมาตรฐาน (Standardization) ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ การเสริมสร้างพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้อง อย่างครบถ้วน

อย่างสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง 
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3. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก  คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก้ไขปัญหา

ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้าง และการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพ (Qualification) ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตมีความพร้อมที่จะเป็น “ผู้น า” มี “ภาวะผู้น าสูง”

เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มผู้เรียนในวัยเดียวกัน 

4. กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  

หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้าสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษา 

(Resources  Supporting) ให้กับครู บุคลากร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนปฐมวัย 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ  ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขปัญหา

ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย

ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1– อนุบาล 3) 

และการเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 

10. โครงสร้ำงองค์กำรและภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนของโรงเรียน 

 ระบบงานของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
หมายถึง การจัดกลุ่มงานหลัก งานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน และภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เพ่ือก าหนดเป็นโครงสร้าง
องค์การของโรงเรียนโดยจัดกลุ่มงานหลัก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานหลัก ดังนี้ 

กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรของโรงเรียน (School Organization Structure)        

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 



15 

1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ อ านวยการและอ านวยความสะดวก (Facilitation) ในการจัดการศึกษาให้กับ

ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. กลุ่มงำนวิชำกำร 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้างและการพัฒนา 
ยกระดับมาตรฐาน (Standardization) ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ 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) 
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กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน 
 1. โครงสร้ำงองค์กำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร     
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
กลุ่มงานอ านวยการมีภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. งานการเงิน 

 2. งานบัญชี 

 3. งานทะเบียนประวัตินักเรียน/งานระบบสื่อสาร/งานภูมิทัศน์ฯ 

 4. งานชุมชนสัมพันธ์ 

 5. งานสาธารณูปโภค 

 6. งานการประชุม 

 7. งานรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 

 8. งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

 9. งานทรัพยากรบุคคล 

 10. งานธุรการและสารบรรณ 

 11. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 12. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

 13. งานตรวจสอบภายใน/งานควบคุมภายใน 

 14. งานวิเทศสัมพันธ์ 

 15. งานอาคารและสถานที่ 
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รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้

งานปฏิบัติหน้าที่ระดับช้ันในภาพรวม 

 

งานนิเทศภายในโรงเรียน 

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน 

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

งานวัดและประเมินผล/งานทะเบียน 

งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

งานวิจัยและพัฒนา 

งานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ 

นางสาวสุลัดดา รังคะราช นางสาวศศิวิมล  เสถียรเขต 

นายภูมินฤทธ์ิ  อินทรสอน 

 

นางศิรินภา  มณฑาพงศ์ 

นางพิไลลักษณ์  ศรีสังข์ 

 

นางสาวจรรยวรรธน์  โสภากุน 

นางสาวอัญชุลี  ทองชู นายทศทิศ  สมบุตร 

นางพรทิพย์  ตริตรองรัมย ์
นางสุทธิชา  จันทหาร 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน 

 

นางยุพา  เปล่งปลั่ง 
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาวนิตยา  ยินดี 
นางสาวทิพวรรณ  ขวัญด ี

งานแข่งขันทักษะการคัดลายมือ 

นางสุณี  เกียรติชนานุกูล 

งานห้องสมุด 

นางสาวตะวันณา  อันยงค์ 

2. โครงสร้ำงองค์กำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนวิชำกำร 

กลุ่มงานวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. งานวัดและประเมินผล/งานทะเบียน 

 4. งานปฏิบัติหน้าที่ระดับชั้นในภาพรวม 

 5. งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 6. งานนิเทศภายในโรงเรียน 

 7. งานวิจัยและพัฒนา 

 8. งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 9. งานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

 10. งานแข่งขันทักษะการคัดลายมือ 

 11. งานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียน 

 12. งานห้องสมุด 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานป้องกันสารเสพติดและโรคติดต่อ 

งานให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

งานกีฬาภายในและกีฬาระหว่างโรงเรียน 

งานลูกเสือและเนตรนาร ี

งานคณะกรรมการนักเรียน 

งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

งานบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 

งานวินัยและปกครองนักเรียน 

นางพิไลลักษณ์  ศรีสังข์ 

นางสาวณธษา  เห็นงาม นางปภากร  แผ่นสุวรรณ 

นางสาวชนากานต์  สะเกศ นางสาวพัชริกา  เจริญสุข 

นางสาวเสาวคนธ์  พรมนิล นายทศทิศ  สมบุตร 

นางสาวผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง นางวสุพร  ธรรมศิร ิ

นางสาวนัฏฐา  แสงสว่าง นางสาวสิริรัตน์  ดิษฐยานุรักษ์ 

งานธนาคารโรงเรียน 

นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางยุพา  เปล่งปลั่ง 
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

สถานศึกษา) 
 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวลลิดา  อินทะสร้อย 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานคณะกรรมการนักเรียน 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

4. งานป้องกันสารเสพติดและโรคติดต่อ 

5. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

6. งานให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 

7. งานบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 

8. งานกีฬาภายในและกีฬาระหว่างโรงเรียน 

9. งานวินัยและปกครองนักเรียน 

10. งานลูกเสือ และเนตรนารี 

11. งานเศรษฐกิจพอเพียง 

12. งานธนาคารโรงเรียน 
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รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

งานงบประมาณ งานแผนงานและโครงการ 

งานติดตามและประเมินโครงการ 

นางสาวณฐิณี  เวชกุล 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร นางสาวลาวัลย์  สภาพญาติ 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ 
นางพิไลลักษณ์  ศรีสังข์ 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางยุพา  เปล่งปลั่ง 
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานแผนงานและโครงการ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานติดตามและประเมินโครงการ 
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รองผู้อ านวยการกลุ่มงานปฐมวัย 

งานอาหารและโภชนาการ 

งานแฟ้มสะสมผลงานและแสดงผลงาน 

งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปฐมวัย 

งานปฏิบัติหน้าที่ระดับช้ันในภาพรวม 

 

งานกิจการนักเรียนปฐมวัย 

งานวิชาการปฐมวัย 

งานสื่อสารและสัมพันธ์ชุมชนระดับปฐมวัย 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร 

นางสาวทิพวรรณ  ขวัญด ีนางแก้วใจ  เรืองภักด ี

นางสาวปิยนุช  พลสมบัต ิ

 

นางสาวอภิญญา  ม่วงทอง 

นางสาวปาลิตา  พงษ์ประเสริฐ 

 

นางสาวภัททิยา  ก้อนอินทร์ 

 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร 

 

นางสาวภัคนันท์  พรมส ี

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางยุพา  เปล่งปลั่ง 
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

นางสาวชยาภัสร์  ไชยวงศ์ 

 

งานสวัสดิการ/ความปลอดภัยนักเรียน 

นางสาวจตุพร  สมนึก 

 

งานติดตามและประเมินโครงการ 

นางสาววราพร  คนยืน 

5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนปฐมวัย 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนปฐมวัย 

กลุ่มงานปฐมวัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานกิจการนักเรียนปฐมวัย 

2. งานอาหารและโภชนาการ 

3. งานวิชาการปฐมวัย 

4. งานแฟ้มสะสมผลงานและแสดงผลงาน 

5. งานสื่อสารและสัมพันธ์ชุมชนระดับปฐมวัย 

6. งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปฐมวัย 

7. งานบริหารงานทั่วไป 

8. งานปฏิบัติหน้าที่ระดับชั้นในภาพรวม 

9. งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

10. งานสวัสดิการ/ความปลอดภัยนักเรียน 

11. งานติดตามและประเมินโครงการ 

11. ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (Participative management) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร  (Insert of 

excellence)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียนเพ่ืออนาคตที่ดี  

(Learning & life skill development  for future) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

12. กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดท ากลยุทธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์  

การจัดการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารงาน 

แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

(Participative management)                    

1.1 สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

1.2 สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา  
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ภายในประเทศ 
1.3 สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา  
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านความรู้ และความสามารถของครูและ

บุคลากร (Insert of excellence) 

2.1 สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
2.2 สนับสนุนการจัดประชุม อบรม และสัมมนาคณะครู และบุคลากร 
ประจ าเดือน ประจ าภาคเรียน และประจ ารอบปีการศึกษา 
2.3 สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน
สร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่ผลงานการวิจัยหรือ
ผลงานนวัตกรรม ที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และ
คุณภาพของนักเรียน 
2.4 ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบ 
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของครู  
และบุคลากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน

เพ่ืออนาคตที่ดี (Learning & life skill 

development for future) 

3.1 ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อก าหนด
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม 
“เป็นผู้น า” และ “มีภาวะผู้น า” ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย  
และการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ 
3.7 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

3.8 ส่งเสริมการใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะ 
และวัฒนธรรมนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ (Learning  Society) 

4.1 ซ่อมบ ารุง และบ ารุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงาม และ อ านวยความสะดวกต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.2 ส่งเสริมการจัดหา และจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุน 
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อม 
ต่อการใช้งาน 
4.3 สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พ้ืนที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความ
สวยงามเพ่ือการลดปริมาณความเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 
ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้  
4.4 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม /โครงการเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน และร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” 

13. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ข้อมูลครูและบุคลากรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดังต่อไปนี้ 

 1. ข้าราชการครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ 
(ปี) 

อำยุ
รำชกำร 

(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 

1 นางวสุพร  ธรรมศิริ 55 31 ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

2 นางยุพา  เปลง่ปลั่ง 49 14 ช านาญการพิเศษ ค.
อ.ม. 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณิตศาสตร ์

3 น.ส.จีราภรณ์  กิมเยื้อน 48 15 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 น.ส.สุปราณี เสาวคนธ ์ 43 17 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยฯี คณิตศาสตร ์
5 น.ส.ณฐิณี  เวชกุล 40 15 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์
6 นางปภาภร   แผ่นสุวรรณ 55                                                                                                                                                                                                                                              14 ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

 
ศิลปะ 

7 นางศิรินภา  มณฑาพงษ ์ 50 9 ช านาญการ ศษ.บ. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ 
(ปี) 

อำยุ
รำชกำร 

(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 

8 น.ส.ณัฐฐิรา  วงคช์ัยยา 43 14 ช านาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-
ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร ์

9 น.ส.วราภรณ์  จิตอาร ี 34 9 ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
10 น.ส.วารี   บุญยิง่ 50 5 ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา  
11 นางพรทิพย์  ตริตรองรัมย์ 40 4 ครู วท.บ. เกษตรศึกษา 

สัตวศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

12 น.ส.พิไลลักษณ์  ศรีสังข ์ 36 7 ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
13 น.ส.ณัฐมน  แถวบุญม ี 35 5 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร ์

14 น.ส.จรรยวรรธน์  โสภากนุ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์

15 น.ส.ชนิดา  อภิบาลศรี 33 - ครูผู้ช่วย น.บ. นิติศาสตร ์ สังคมศึกษา 

 2. พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ 

(ปี) 

อำยุงำน 

(ปี) 
วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้/ 

1 นางสุณี  เกียรติชนานุกูล 59 7 ปี  

11 เดือน 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 

2 น.ส.เสาวคนธ์  พรมนิล 33 7 ปี  
9 เดือน 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ 

3 นายโกวิท  จูเที่ยง 
33 

7 ปี  

7 เดือน 
วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

4 น.ส.อรณิชชา  จ าหมาย 33 6 วท.บ ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์

5 นางฐิติพรรณ  ปุ่มทอง 46 7 ศษ.บ. คอมพิวเตอร ์ การงานอาชีพฯ 

6 น.ส.วีนัส  กล่อมแก้ว 52 8 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 

7 น.ส.สลุัดดา  รังคะราช 33 6 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

8 ว่าท่ีร.ต.หญิงปิยนุช  สงวน 30 5 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

9 น.ส.ไพลิน  ขับกล่อม 33 6 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 

10 น.ส.นิตยา  ยินด ี 38 6 ค.บ. การศึกษาพิเศษพลศึกษา คณิตศาสตร ์

11 น.ส.นลินนาฏ  สิทธิศักดิ ์ 57 6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

12 น.ส.ผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง 34 5 ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

13 น.ส.ศศิวิมล เสถยีรเขต 32 4 กศ.ม. หลักสตูรและการ

สอน 

วิทยาศาสตร ์

14 นายกันตภน เสมศร ี 39 4 ศษ.บ. ประถมศึกษา สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ 

(ปี) 

อำยุงำน 

(ปี) 
วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้/ 

15 น.ส.จันทร์จริา  ทิศา 41 5 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 

16 น.ส.จีราวรรณ  เผา่ทอง 29 4 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

17 นายภูมินฤทธ์ิ  อินทรสอน 34 5 ศศ.บ. การปกครอง สังคมศึกษา 

18 นายสุเมธ มาลารัตน ์ 41 4 บธ.ม. การตลาด วิทยาศาสตร ์

19 น.ส.รตันธร  เนตรเนียม 45 4 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

20 น.ส.วิรตี  ไชยพร 32 5 ศศ.บ นาฏศิลปไ์ทย ศิลปะ 

21 น.ส.สริิรตัน์ ดิษฐยานุรักษ์ 44 4 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

22 น.ส.ลลิดา อินทะสร้อย 27 3 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพฯ 

23 นายธีรศักดิ์ สุวรรณโคตร ์ 34 3 วท.บ. เทคโนโลย ี

การผลิตพืช 

การงานอาชีพฯ 

24 น.ส.กชมน  งามด ี 26 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

25 น.ส.อารยา  ปิยะสุข 25 3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

26 น.ส.อัญชุลี  ทองชู 29 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

27 น.ส.กัลยาณี  รตันโชต ิ 29 2 บธ.บ. การตลาด สังคมศึกษา 

28 น.ส.จรรยาพร  สีดา 25 2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

29 นายธนโชต ิ ประพิมพ์ 25 2 ค.บ. ศิลปศึกษา(ดนตรี) ศิลปะ 

30 น.ส.สรินยา  บุญกาญจน ์ 25 2 ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 

31 นายทศทิศ  สมบุตร 27 2 ค.บ. ดนตรสีากล ศิลปะ 

32 นางโชติกานต์  สันรมัย ์ 24 2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

33 น.ส.ศุลีพร  ปัถว ี 26 1 ศษ.บ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

34 นางวจี  ชาวปลายนา 33 10 เดือน ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา 

35 น.ส.ดวงกมล  หวังอาษา 26 1 ค.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 

36 น.ส.อัมพนา  ข้างจะงาม 30 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

37 น.ส.สรัญญา  บุญค า 26 1 ศษ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา 

38 น.ส.จิลลา  เชื่อมบุญมา 27 1 ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

39 น.ส.กนกอร  นาเมืองรักษ์ 24 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

40 น.ส.จินตนา  มากมาย 28 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

41 นายพุธ  สุกะกร 23 1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 

42 นายโสฬส  เทพไพฑูรย ์ 24 1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 

43 น.ส.นัฎฐา  แสงสว่าง 30 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

44 นายทรงพล  วารีผล 24 9 เดือน กศ.บ. ดนตร ี ศิลปะ 

45 นายณัฐพงษ ์ หลงวิไล 26 9 เดือน ค.บ. ดนตร ี ศิลปะ 

46 น.ส.ชนากานต ์ สะเกศ 29 9 เดือน ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

47 น.ส.ธันยรตัน ์ ทองดี 24 6 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ 

(ปี) 

อำยุงำน 

(ปี) 
วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้/ 

48 น.ส.พรรณนภิา  วันนา 25 6 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

49 น.ส.ณธษา  เห็นงาม 25 4 เดือน กศ.บ. นาฎศิลป ์ ศิลปะ 

50 น.ส.จิราภรณ ์ พวงพิมพ์ 26 4 เดือน ค.บ. การประถมศึกษา - 

51 น.ส.กิติยา  ไขขุนทด 34 4 เดือน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

52 น.ส.สมพร  เตชะนันท์ 31 4 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

53 น.ส.นงค์รักษ ์ พรพงศ์ธรรม 24 2 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

 3. บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที ่ ชื่อ –สกุล อำย ุ(ปี) วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

1 น.ส.นิตยา ไชยสาร 39 รป.ม. การบริหารทั่วไป นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

2 น.ส.ณรีนุช  มีสบาย 43 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

3 น.ส.เบญญาภา ปะโจระกัง 36 บช.บ. การบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

4 น.ส.พัชริกา  เจรญิสุข 27 พย.บ. - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

5 นายฉัตรชัย ส าเริง 37 วศ.บ. คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6 น.ส.นุชนาฎ  ไทยศร ี 24 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

7 น.ส.ประภสัรา  อ่อนน้อม 25 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

8 น.ส.สาวติรี กินโนนกอก 27 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

9 น.ส.หนึ่งฤทัย พลป้อง 27 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

10 น.ส.ธิดารัตน ์สีดา 32 บธ.บ. บริหารธรุกิจการตลาด ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

11 นายกิตศดายุ  ศึกชาญยุทธ 31 บธ.บ. บริหารธรุกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

12 น.ส.ชนัฐกานต์  แสงสุข 34 บธ.บ. การจัดการ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

13 น.ส.ลาวลัย์  สภาพญาต ิ 53 B.B.A. บริหารธรุกิจ ผู้ช่ายนักจัดการงานท่ัวไป 

14 น.ส.สุพตัรา  พลพงษ ์ 36 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผู้ช่ายนักจัดการงานท่ัวไป 

15 น.ส.ธินันธกานต์ อรณุสวสัดิ ์ 35 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

16 น.ส.วนิดา ธรรมชาต ิ 33 ปวส. การจัดการโลจิสติกส ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

17 น.ส.สุทธิดา อ่างแก้ว 38 ปวส. การตลาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

18 นายธรรมรัตน์  ชาวปลายนา 33 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ๋ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

19 นางยุพิน ศักดิ์สิทธ์ิ 49 ศษ.บ. พลศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 

20 นายธีรพงษ ์สุวรรณวงศ ์ 34 ศษ.บ. พลศึกษา ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน 

21 นายสมพงษ ์ งามสง่า 58 ป.6 - ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน 

22 น.ส.ตะวันณา  อันยงค ์ 42 ค.บ. บรรณารักษศาสตร ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

23 น.ส.ธมลวรรณ  บุตรโยธ ี 25 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

24 น.ส.อรวรรณ  ลุนไธสง 32 บธ.บ. การจัดการทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

25 น.ส.ธนิตา  วิเชียรล้ า 29 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
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ที ่ ชื่อ –สกุล อำย ุ(ปี) วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

26 น.ส.เฌอริน  สมพร 28 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

27 น.ส.ชัชชญา  ปันส่วน 35 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

28 น.ส.ศศิประภา อิชยาวิโรจน ์ 28 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

29 น.ส.ณัชยา  บญุรัตน ์ 26 ปวส. การตลาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

30 น.ส.มธุริน  สงวนพงษ ์ 42 กศ.น. - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 

31 นายปาราเมศ  กาบตุ้ม 21 ปวส. ไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

32 น.ส.อชิรญา  สนามชัย 24 บธ.บ. บริหารธรุกิจ
อุตสาหกรรม 
และโลจสิติกส ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

33 นางบรรจบ นาคเกษม 59 ป.2 - นักการ 

34 นางจันทิพย ์ บุญบรรจบ 48 ป.6 - นักการ 

35 น.ส.กรรนิกา  ค าสุขุม 43 ป.6 - นักการ 

36 นายมานพ  ด่านนคร 53 ป.6 - นักการ 

37 นางลออรัตน์ วัฒนะ 50 ม.6 - ภารโรง 

38 นายมนต์เดช  ดีอันกอง 54 ม.6 - ภารโรง 

39 นายสมพร  ดอกอุบล 51 ป.6 - ภารโรง 

40 นายประวิทย ์ ซาฮวด 56 ป.7 - พนักงานขับรถ 

41 นายเรืองวิทย์  ด่านนคร 42 กศน. ม.3 - พนักงานขับรถ 

42 นายเกียรติ์  ปราบรตัน ์ 48 ป.6 - พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
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14. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน   

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อห้อง 

ชำย หญิง  

ป.1 8 121 127 248 31.00 

ป.2 8 124 138 262 32.75 

ป.3 8 152 112 264 33.00 

ป.4 8 126 129 255 31.87 

ป.5 7 109 117 226 32.28 

ป.6 7 106 10120 226 32.28 

รวม 46 738 743 1,481 32.19 

15. บัญชีกิจกรรมและโครงกำรส ำคัญ 
ที ่ รำยกำร  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร  
1 โครงการวันภาษาอังกฤษ 80,000.00   

2 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 30,000.00 

3 โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000.00   

4 โครงการปัจฉิมนิเทศ 90,000.00 

5 โครงการวันภาษาจีน 30,000.00   

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการไอซีที 85,900.00 

7 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 100,000.00   

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

300,000.00   

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 500,000.00  
10 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระภายในโรงเรียน 6,500,000.00 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับห้องสมุด 

100,000.00  

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

100,000.00   

13 ค่าจัดซื้อโปรแกรมส าหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา 2,000,000.00 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ประเภท MEP:Mini English Program 

15,770,640.00   
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ที ่ รำยกำร  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร  
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  

โครงการส่งเสริมเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
900,000.00  

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี  
และพิธีการส าคัญ 

150,000.00 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

50,000.00 

18 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 600,000.00 
19 โครงการส่งเสริมมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 100,000.00 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระ 500,000.00 

21 โครงการกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ 800,000.00 

รวมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 27,991,540.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 

ส่วนที ่2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

1. สรุปค่ำระดับคะแนนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำ
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

สรุปผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของนักเรียน 4.00 80.00 ดีเลิศ 4.50 90.10 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ 

ของผู้เรียน 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.31 86.20 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์

ของผู้เรียน 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.70 94.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและ

กำรจัดกำร 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.56 91.24 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.58 91.58 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการ 

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.51 90.20 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.20 84.00 ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 จัดสภาพแวดลอ้ม 

ทางกายภาพ และสังคม 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.56 91.11 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหาร 

และจัดการเรียนรู ้

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.53 90.60 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.41 88.38 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิด และปฏิบตัิจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.13 82.64 ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 
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มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำ
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภำพ 

สรุปผลกำร
ประเมิน 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.13 82.68 ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้น

เรียน 

เชิงบวก 

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.80 96.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 ตรวจสอบ และประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 4.63 92.60 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรบัปรุง 

และพัฒนาการ จัดการเรียนรู้  

4.00 80.00 ดีเลิศ 4.40 88.00 ยอดเยี่ยม สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 ดีเลิศ 4.49 89.90 ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

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 

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาไทย 

4.00 80.00 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.00 80.00 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาจีน 

4.00 80.00 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 4.00 80.00 

5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 4.00 80.00 
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วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา 

6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.00 80.00 

7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

4.00 80.00 

8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตสถานศึกษา 4.00 80.00 

9 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 

4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรภำษำไทย 

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีผลการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย 
(QA.1-1.1-1-01) มีเอกสารแบบฝึกการอ่านออกเขียนได้ให้กับผู้เรียนได้ฝึกฝนจนคล่องบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ (QA.1-1.1-1-02) มีรายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (QA.1-1.1-1-03) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (QA.1-1.1-1-04) และมีรายงาน
ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา (NT) (QA.1-1.1-1-05) 

 2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้  ดังนี้ มีแบบรายงานผลการทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านออก – เขียนได้ภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-2-01) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-2-02) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-2-03) 

 3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรภำษำจีน         

         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีน ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน (QA.1-1.1-3-01) 
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีน (QA.1-1.1-3-02)  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน (QA.1-1.1-3-03) และมีโครงการวันภาษาจีน (QA.1-1.1-3-04)  
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  4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ                                   

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนสามารถคิดและค านวณทางด้านคณิตศาสตร์  ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ (QA.1-1.1-4-01) มีแบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดค านวณ (NT) (QA.1-
1.1-4-02) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (QA.1-1.1-4-03) 

 5. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 

ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ      

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้ มีกิจกรรมการเรียนรู้จากวิชาภาษาไทย (QA.1-1.1-5-01) มีกิจกรรมการเรียนรู้จาก
วิชาคณิตศาสตร์ (QA.1-1.1-5-02) มีกิจกรรมการเรียนรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์ (QA.1-1.1-5-03) มีกิจกรรม 
การเรียนรู้จากวิชาภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-5-04) มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM (QA.1-1.1-5-05) และมี
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.1-1.1-5-06) 

 6. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการที่ให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยก าหนดเป้าหมายให้  
ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมชิ้นงานขึ้นมา ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.1-1.1-6-01) และมี
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.1-1.1-6-02)  

 7. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน  
โดยก าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหาข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย (QA.1-1.1-7-01) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (QA.1-1.1-7-02) มีแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (QA.1-1.1-7-03) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (QA.1-1.1-7-04) มีแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.1-1.1-7-05) มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.1-1.1-7-06)  
และมีกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (คอมพิวเตอร์) (QA.1-1.1-7-07) 

 8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับ การให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ก าหนดไว้ตามเป้าหมาย ดังนี้  
มีการทดสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (QA.1-1.1-8-01) มีแบบรายงาน 
ผลการทดสอบ NT ป.3 (QA.1-1.1-8-02) และมีแบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออก 
- เขียนได้ RT (QA.1-1.1-8-03)  
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 9. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะพ้ืนฐาน ในด้านของการประกอบอาชีพ โดยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงจนเกิดความช านาญ และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ ดังนี้ มีกิจกรรมชุมนุม (QA.1-1.1-9-01) มีกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแนะแนว (QA.1-1.1-9-02) และมีกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (QA.1-1.1-9-03)  

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น 

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลประเมิน

ในภำพรวม 

 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  

การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 

4.00 80.00 4.20 84.00  สูงกว่า  

      เป้าหมาย 

 

 ตรงเป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่า 

      เป้าหมาย 

 

 

 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  

การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.00 80.00 4.60 92.00 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  

การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 

4.00 80.00 4.20 84.00 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

ค านวณ 

4.00 80.00 4.20 84.00 

 

5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา 

4.00 80.00 4.20 84.00 

6 ผู้เรียนมีความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรม 

4.00 80.00 4.20 84.00 

7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.00 80.00 4.20 84.00 

8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4.00 80.00 4.20 84.00 

9 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

4.00 80.00 4.20 84.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 80.00 86.20 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน                       ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน      

    โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   

   3.1 โรงเรียนควรมีการจดัโครงการที่ส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาจีนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมภาษาจีนวันละค า 

   3.2 โรงเรียนควรมีการจัดโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะด้านการคิดค านวณให้ดียิ่งขึ้น 

รำยกำรเอกสำร/ รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.1-1-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-1-02 เอกสารแบบฝึกให้กับผู้เรียนได้ฝึกฝนจนคล่องบรรลุเป้าหมาย 

ตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-1-03 แบบรายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-1-04 ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-1-05 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา (NT)  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-01 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถ 

ด้านการอ่านออก – เขียนได้ภาษาอังกฤษ  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-02 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-2-03 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-3-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-3-02 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศภาษาจีน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-3-03 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.1-3-04 โครงการวันภาษาจีน กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-4-01 จัดท าแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-4-02 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถ 

ด้านการคิดค านวณ (NT) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-4-03 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-5-01 กิจกรรมการเรียนรู้จากวิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-5-02 กิจกรรมการเรียนรู้จากวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-5-03 กิจกรรมการเรียนรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-5-04 กิจกรรมการเรียนรู้จากวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-5-05 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-5-06 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-6-01 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-6-02 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-01 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-02 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-03 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-04 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-05 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-06 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชา
บูรณาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-7-07 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมต่างๆในการสืบค้นหา
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกิจกรรมเพ่ิมรู้ (คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.1-8-01 การทดสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-8-02 แบบรายงานผลการทดสอบ NT ป.3 กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-8-03 แบบรายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออก-
เขียนได้ RT 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-9-01 กิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.1-9-02 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.- 9-03 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรประเมินและ ค่ำเป้ำหมำยประกอบกำรตรวจประเมิน 

ที ่ ประเด็นกำรพิจำรณำประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4.50 90.00 

2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  4.50 90.00 

3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 4.50 90.00 

4 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  

และหลากหลาย 
4.50 90.00 

5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4.50 90.00 

เฉลี่ย 4.50 90.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 90.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด         

           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย (QA.1-1.2-1-01) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (QA.1-1.2-1-02) มีแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (QA.1-1.2-1-03) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (QA.1-1.2-1-04)  
และมีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.1-1.2-1-05) 
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    2. ผู้เรียนมคีวำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น 

           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผล  
การด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกระทงสร้างสรรค์ (QA.1-1.2-2-01) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง 
(QA.1-1.2-2-02) มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระยองฮิ (QA.1-1.2-
2-03) มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอายุน้อย ร้อยล้าน (ตลาดย้อนยุค) 
(QA.1-1.2-2-04) และมีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันตลาดย้อนยุค (QA.1-1.2-2-05) 

    3. ผู้เรียนมคีวำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย          
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดังนี้ มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
(QA.1-1.2-3-01) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (QA.1-1.2-3-02) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ร.10 (QA.1-1.2-3-03) มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
เรื่อง ระยองฮิ (QA.1-1.2-3-04) มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกระทง
สร้างสรรค์ (QA.1-1.2-3-05) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง (QA.1-1.2-3-06) มีแผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอายุน้อย ร้อยล้าน(ตลาดย้อนยุค) (QA.1-1.2-3-07)  
มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันตลาดย้อนยุค (QA.1-1.2-3-08) และมีอัลบัมภาพถ่ายการประกวดมารยาทไทย 
(QA.1-1.2-3-09) 

    4. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 

           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ มีเอกสารรายงานสรุป
โครงการวันคริสต์มาส (QA.1-1.2-4-01) มีเอกสารรายงานสรุปโครงการวันภาษาจีน (QA.1-1.2-4-02) มีอัลบั้ม
ภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (QA.1-1.2-4-03) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมคณะกรรมการ และสภานักเรียน 
(QA.1-1.2-4-04) มีอัลบั้มภาพถ่ายการแนะแนวการศึกษาต่อ (QA.1-1.2-4-05) และมีอัลบั้มภาพถ่ายการท า
กิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาต่างๆ (QA.1-1.2-4-06) 

    5. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้ มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพลศึกษา (QA.1-1.2-5-01) 
มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬา (QA.1-1.2-5-02) มีเอกสารรายงานสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(QA.1-1.2-5-03) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม 5 ส. (QA.1-1.2-5-04) และมีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์จิตอาสา (QA.1-1.2-5-05) 
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น 

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 

 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยม 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4.50 90.00 4.50 90.00  สูงกว่า 

     เป้าหมาย 

 ตรง 

     เป้าหมาย 

 ต่ ากว่า 

     เป้าหมาย 

2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 4.50 90.00 4.75 95.00 

3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 4.50 90.00 5.00 100.00 

4 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 

บนความแตกต่าง และหลากหลาย 

4.50 90.00 4.50 90.00 

5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  

และจิตสังคม 

4.50 90.00 4.75 95.00 

เฉลี่ย 4.50 90.00 4.70 94.00 

               ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 

  1.1 โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมตลาดนัดย้อนยุค 

  1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

รำยกำรเอกสำร/ รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.2-1-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-1-02 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-1-03 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-1-04 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-1-05 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-2-01 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กระทงสร้างสรรค์ 

กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.2-2-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-2-03 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระยองฮิ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-2-04 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อายุน้อย ร้อยล้าน (ตลาดย้อนยุค) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-2-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันตลาดย้อนยุค กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-3-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-3-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-3-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-3-04 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระยองฮิ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-3-05 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กระทงสร้างสรรค์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-3-06 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-3-07 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อายุน้อย ร้อยล้าน (ตลาดย้อนยุค) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.1-1.2-3-08 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันตลาดย้อนยุค กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-3-09 อัลบัมภาพถ่ายการประกวดมารยาทไทย  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-4-01 เอกสารรายงานสรุปโครงการวันคริสต์มาส กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-4-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการวันภาษาจีน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-4-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-4-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมคณะกรรมการ และสภานักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-4-05 อัลบั้มภาพถ่ายการแนะแนวการศึกษาต่อ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-4-06 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาต่างๆ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-5-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพลศึกษา        กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-5-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬา กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-5-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขัน 
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-5-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.1-1.2-5-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม 5 ส. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 



44 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.2-5-06 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  

 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ไว้อย่างชัดเจน 

4.50 90.00 

2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา 

4.50 90.00 

 
3 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

4.50 90.00 

4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

4.50 90.00 

5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล 

4.50 90.00 

6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด 4.50 90.00 
7 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.50 90.00 

                                            เฉลี่ย 4.50 90.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 90.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

    1. สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน 

         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ

ด าเนินงานการ เกี่ยวกับสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ดังนี้  

มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (QA.2-2.1-1-01) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-1-02) ไว้อย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-1-03) 

และมีแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (QA.2-2.1-1-04) 
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   2. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

        โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (QA.2-2.1-2-01) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (QA.2-
2.1-2-02)  ไว้อย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-2-03) และมีแผนพัฒนา
การศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (QA.2-2.1-2-04)    

 3. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และท้องถิ่น         
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการน าเสนอเป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ได้รับทราบ พิจารณา เสนอความคิดเห็น และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (QA.2-2.1-3-01)  

  4. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ                                   

            โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ ดังนี้   
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (QA.2-2.1-4-01) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(QA.2-2.1-4-02) ไว้อย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-4-03) และมี
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (QA.2-2.1-4-04) 

 5. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล      
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-5-01) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (QA.2-
2.1-5-02) ไว้อย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-5-03) และมีแผนพัฒนา
การศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (QA.2-2.1-5-04) 

 6. เป้ำหมำย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด 
         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด ดังนี้ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-6-01) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (QA.2-2.1-6-02) 
ไว้อย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-6-03) และมีแผนพัฒนาการศึกษา  
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (QA.2-2.1-6-04) 
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   7.เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม         
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานด้วยการตรวจสอบ และเทียบเคียงความสอดคล้องของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของสถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (QA.2-2.1-7-01)  

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น 
ที่ 

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล
ประเมิน 

ในภำพรวม ระดับ ร้อยละ 

(%) 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

4.50 90.00 5.00 100.00  สูงกว่า         

    เป้าหมาย 

 ตรง 

    เป้าหมาย 

 ต่ ากว่า    

    เป้าหมาย 

 

 

 

 

2 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 

กับบริบทของสถานศึกษา 

4.50 90.00 5.00 100.00 

3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 

กับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

4.50 90.00 5.00 100.00 

4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

4.50 90.00 5.00 100.00 

5 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล 

4.50 90.00 5.00 100.00 

6 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง 

กับต้นสังกัด 

4.50 90.00 5.00 100.00 

7 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ. 

สถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4.50 90.00 5.00 100.00 

                                  เฉล่ีย 4.50 90.00 5.00 100.00 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  

    ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  
โรงเรียนควรพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ทันต่อการ 

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

QA.2-2.1-1-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-1-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-1-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-1-04 แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-2-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-2-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-2-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-2-04 แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  
(วัดหวายกรอง) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 เดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.1-4-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-4-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-4-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-4-04 แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-5-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.1-5-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-5-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-5-04 แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-6-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-6-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-6-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-6-04 แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.1-7-01 หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กลุ่มงานวิชาการ 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร  และกำรจัดกำร  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
            ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที่ 
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

อย่างเป็นระบบ 

4.00 80.00 

2 สถานศึกษาน าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ไปปฏบิัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.00 80.00 

3 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษา 

4.00 80.00 

4 สถานศึกษามปีรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.00 80.00 

5 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 4.00 80.00 

6 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4.00 80.00 
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ประเด็น

ที่ 
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

7 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4.00 80.00 

8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน 4.00 80.00 

9 สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 4.00 80.00 

10 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรบัปรุง 

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

4.00 80.00 

11 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

4.00 80.00 

12 บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 4.00 80.00 

13 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 

สรุปค่ำเฉลี่ย = 4.00   สรุปค่ำร้อยละ(%)เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
       1. สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
(ป.1-ป.6) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 (QA.2-2.2-1-01) และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 (QA.2-
2.2-1-02) 

    2. สถำนศึกษำน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้    
มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาต่างๆ (QA.2-2.2-2-01) มีปฏิทินนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (QA.2-2.2-2-02) และมีเอกสารรายงานสรุปโครงการ (QA.2-2.2-2-03) 

 3. สถำนศึกษำมีกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ มีเอกสารสรุป
โครงการ (QA.2-2.2-3-01) และมีการประเมินการใช้หลักสูตร (QA.2-2.2-3-02) 
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 4. สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุง และกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ มีบันทึกรายงาน 
การประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA.2-2.2-4-01) มีเอกสารรายงานผลการนิเทศ (QA.2-2.2-4-02)  
มีเอกสารประชุมครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.2-2.2-4-03) และมีเอกสารการประชุมครูสายชั้นต่างๆ  
(QA.2-2.2-4-04) 

 5. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารอัตราก าลัง ดังนี้ มีบัญชีอัตราก าลังครูและบุคลากร (QA.2-2.2-5-01) และมี
แผนอัตราก าลังครูและบุคลากร (QA.2-2.2-5-02)   

 6. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับสถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดังนี้ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (QA.2-2.2-6-01) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (QA.2-2.2-6-02) 
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 (QA.2-2.2-6-03) มีบัญชีรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการ
จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (QA.2-2.2-6-04) มีบัญชีรายการพัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (QA.2-2.2-6-05) มีบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (QA.2-2.2-6-06) และมีบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (QA.2-2.2-6-07) 

 7. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับสถานศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดังนี้ มีบัญชีการจัดกลุ่มนักเรียนจาก
ผลการประเมิน (คัดกรอง) ความสามารถการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน (QA.2-2.2-7-01)  
มีบัญชีรายชื่อนักเรียนจากผลการส ารวจความสนใจ และความต้องการพัฒนาความสามารถด้านดนตรี  
การขับร้อง และนาฎศิลป์ (QA.2-2.2-7-02) และมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA.2-2.2-7-03) 

 8. สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยใน 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน ดังนี้ มีปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.2-2.2-8-01) และมีรายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.2-2.2-8-02)  
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 9. สถำนศึกษำน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา ดังนี้ มีรายงานผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 (QA.2-2.2-
9-01) มีรายงานผลการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ (RT) ระดับชั้น ป.1 (QA.2-2.2-9-02) และมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (QA.2-2.2-9-03) 

 10. บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
            โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการที่บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดังนี้  
มีเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษากิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (QA.2-2.2-10-01) มีโครงการค่ายดาราศาสตร์ (กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ 
ด้านดาราศาสตร์) (QA.2-2.2-10-02) และมีบัญชีรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (QA.2-2.2-10-03) 

 11. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ดังนี้ มีเอกสารบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบปีการศึกษา 2563 (QA.2-
2.2-11-01) มีเอกสารข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (QA.2-2.2-11-
02) และมีเอกสารรายงานสรุปโครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียน (QA.2-2.2-11-03)  

12. บุคลำกรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ     
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ

ด าเนินงาน เกี่ยวกับบุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ดังนี้ มีเอกสารภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ

ของบุคลากรรายบุคคล (QA.2-2.2-12-01) มีเอกสารตารางสอนของครูรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (QA.2-2.2-12-02) และมีค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรเข้ารับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา 

ของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2563 (QA.2-2.2-12-03)         

 13. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ     
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ดังนี้ มีบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2563 (QA.2-2.2-13-01) และมีบันทึกการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA.2-
2.2-13-02) 
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผล

ประเมิน 

ในภำพรวม 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

1 สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.00 80.00 4.55 91.00  สูงกว่า  

   เป้าหมาย 

 ตรง 

   เป้าหมาย 

 ต่ ากว่า 

   เป้าหมาย 

 

2 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพ  

การจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

4.00 80.00 4.85 97.00 

3 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.00 80.00 4.78 95.60 

4 สถานศึกษามีการปรับปรุง และการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.00 80.00 4.65 93.00 

5 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง 4.00 80.00 4.00 80.00 

6 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากร 

ทางการศึกษา 

4.00 80.00 4.45 89.00 

7 สถานศึกษามีการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 

4.00 80.00 4.70 94.00 

8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน 4.00 80.00 5.00 100.00 

9 สถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 4.00 80.00 4.35 87.00 

10 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.00 80.00 4.80 95.00 

11 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ 

วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 

4.00 80.00 4.75 95.00 

12 บุคลากรร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 

จัดการศึกษา 

4.00 80.00 4.40 88.00 

13 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ 

ต่อผลการจัดการศึกษา 

4.00 80.00 4.30 86.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.58 91.58 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
            ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
           1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  

โรงเรียนควรจัดให้มีระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนมีการบริหารอัตราก าลัง 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรมีการบริหารแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

รำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน /รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.2-1-01 หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-1-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

QA.2-2.2-2-01 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาต่างๆ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-2-02 ปฏิทินนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-2-03 เอกสารสรุปโครงการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-3-01 เอกสารสรุปโครงการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-3-02 การประเมินการใช้หลักสูตร กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-4-01 บันทึกรายงานการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-4-02 เอกสารรายงานผลการนิเทศ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-4-03 เอกสารประชุมครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-4-04 เอกสารการประชุมครูสายชั้นต่างๆ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-5-01 บัญชีอัตราก าลังครูและบุคลากร กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.2-5-02 แผนความต้องการอัตราก าลังครูและบุคลากร กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.2-6-01 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-6-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-6-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.2-6-04 บัญชีรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-6-05 บัญชีรายการพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุ่มงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.2-6-06 บัญชีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลุ่มงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.2-6-07 บัญชีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุ่มงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.2-7-01 บัญชีการจัดกลุ่มนักเรียนจากผลการประเมิน (คัดกรอง) 
ความสามารถการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ของนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.2-2.2-7-02 บัญชีรายชื่อนักเรียนจากผลการส ารวจความสนใจ  
และความต้องการพัฒนาความสามารถด้านดนตรี  
การขับร้อง และนาฎศิลป์  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-7-03 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2-2.2-8-01 ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-8-02 รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-9-01 รายงานผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-9-02 รายงานผลการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ (RT)  
ระดับชั้น ป.1 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-9-03 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงและพัฒนากระบวน 
การจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-10-01 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษากิจกรรมการพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-10-02 โครงการค่ายดาราศาสตร์(กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ 
ด้านดาราศาสตร์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-10-03 บัญชีรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ท่ีได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

QA.2-2.2-11-01 เอกสารบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน รอบปีการศึกษา 2563 

กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.2-11-02 เอกสารข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.2-2.2-11-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ประจ าภาคเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.2-2.2-12-01 เอกสารภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-12-02 เอกสารตารางสอนของครูรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-12-03 ค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรเข้ารับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2563 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-13-01 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 2563 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.2-13-02 บันทึกการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมินและค่ำเป้ำหมำยประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.50 90.00 

2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 

รอบด้านที่สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง 

4.50 90.00 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพที่

ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.50 90.00 

4 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียน 

แบบควบรวม(บูรณาการ)   

4.50 90.00 

5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 4.50 90.00 

เฉลี่ย 4.50 90.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย 4.50 90.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 
             โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ มีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 (QA.2-2.3-1-01) มีเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.3-1-02) 
และมีเอกสารโครงสร้างรายวิชา (QA.2-2.3-1-03)   

 2. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนที่สำมำรถเชื่อมโยง 
กับวิถีชีวิตจริง 
             โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ดังนี้   

มีอัลบั้มภาพกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน (QA.2-2.3-2-01) และมีกิจกรรม 

เพ่ิมเวลารู้ (QA.2-2.3-2-02)  

3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

             โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  มีอัลบั้มภาพ
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.2-2.3-3-01) และมีกิจกรรมชุมนุม (QA.2-2.3-3-02)  

 4. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม(บูรณำกำร)  
             โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม(บูรณาการ) ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM (QA.2-2.3-4-01) มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.2-2.3-4-02) มีแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย (QA.2-2.3-4-03) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (QA.2-2.3-4-04) มีแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์(QA.2-2.3-4-05) และมีแผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (QA.2-2.3-4-06) 

 5. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย                       
             โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย ดังนี้ มีบัญชีรายชื่อนักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนรู้ร่วมกับ
กลุ่มนักเรียนปกติ (QA.2-2.3-5-01)  
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผล

ประเมิน 

ในภำพรวม 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ 

ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 

4.50 90.00 4.57 91.40  สูงกว่า 

     เป้าหมาย 

 

 ตรง 

   เป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่า 

    เป้าหมาย 

2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถ

เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง 

4.50 90.00 4.57 91.40 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นคุณภาพที่ครอบคลุมผู้เรียน 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.50 90.00 4.43 88.60 

4 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของ

กลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม (บูรณาการ)   

4.50 90.00 4.71 94.20 

5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของ

กลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

4.50 90.00 4.29 85.80 

เฉลี่ย 4.50 90.00 4.51 90.20 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม หลักสูตรสถำนศึกษำ 
            1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  
  1.1 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม  
(บูรณาการ) อย่างต่อเนื่อง 
  1.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

           3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
โรงเรียนควรจัดหาครูเฉพาะทางด้านดูแลเด็กพิเศษมาอยู่ประจ าโรงเรียนเพ่ือให้ ครู 

ประจ าชั้นและนักเรียนพิเศษขอค าปรึกษา 
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รำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน /รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร /  รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.3-1-01 เอกสารเย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษา  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3-1-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-1-03 เอกสารเย็บเล่มโครงสร้างรายวิชา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-2-01 อัลบั้มภาพกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ 

ของนักเรียน 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.2-2.3-2-02 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-3-01 อัลบั้มภาพกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.2-2.3-3-02 กิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-4-01 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-4-02 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-4-03 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3-4-04 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3-4-05 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3-4-06 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3-5-01 บัญชีรายชื่อนักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มนักเรียนปกติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
     ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.00 80.00 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.00 80.00 

3 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนางาน 

4.00 80.00 

4 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 

4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำเฉลี่ย (%) เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
       1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ   

      โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดังนี้ มีโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (QA.2-2.4-1-01) มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ 
(กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์) (QA.2-2.4-1-02) และมีโครงการค่ายดาราศาสตร์
(กิจกรรมพัฒนาด้านดาราศาสตร์) (QA.2-2.4-1-03) 

 2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดังนี้ มีการเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน 
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (QA.2-2.4 -2-01)  

 3. สถำนศึกษำจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำน   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน ดังนี้ มีการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน 
(QA.2-2.4-3-01) มีเอกสารการประชุมของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.2-2.4-3-02) และมีเอกสารการประชุม
สายชั้น (QA.2-2.4-3-03)                

 4. สถำนศึกษำจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียน                     

  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ มีเอกสารการประชุมครู
และบุคลากรประจ าเดือน (QA.2-2.4-3-01) มีเอกสารการประชุมของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.2-2.4-3-02) 
มีโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.4-3-03) และมีเอกสารการประชุมสายชั้น (QA.2-2.4-3-04) 
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สรุปผล
ประเมิน 

ในภำพรวม ระดับ ร้อยละ 
(%) 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.00 80.00 4.40 88.00  สูงกว่า 

      เป้าหมาย 

 ตรง 

    เป้าหมาย 

 ต่ ากว่า  

      เป้าหมาย 

 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.00 80.00 4.40 88.00 

3 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 

4.00 80.00 4.00 80.00 

4 สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 

4.00 80.00 4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.20 84.00 
ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับดีเลิศ 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร  และกำรจัดกำร  
          ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
             1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 

โรงเรียนควรมีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง                     

             2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
                    2.1 โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 
  2.2 โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  

  3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
                   โรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างชุมชน นักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
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รำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน /รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.4-1-01 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-1-02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนฯ (กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์)  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.4-1-03 โครงการค่ายดาราศาสตร์(กิจกรรมพัฒนาด้านดาราศาสตร์) กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-2-01 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยอง “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน 
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.4-3-01 การประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-3-02 เอกสารการประชุมของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-3-03 เอกสารการประชุมสายชั้น กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-01 เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-02 เอกสารการประชุมของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-03 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.4-4-04 เอกสารการประชุมสายชั้น กลุ่มงานวิชาการ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นกำรพิจำรณำประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 
1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย  

4.00 80.00 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

4.00 80.00 

3 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00  
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

 1. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และมีควำม

ปลอดภัย 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ซึ่งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  
โดยมีแบบประเมินกิจกรรม 5 ส. ของห้องเรียน (QA.2-2.5-1-01) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝัง
นักเรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในเรื่องความสะอาดภายในห้องเรียนของตนเอง มีบัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียน
ที่ท าหน้าที่ประเมินกิจกรรม 5 ส.ของแต่ละระดับชั้น (QA.2-2.5-1-02) มีผลการประเมินกิจกรรม 5 ส. ห้องเรียน
ของแต่ละระดับชั้น (QA.2-2.5-1-03) ทั้งยังมีป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ (QA.2-2.5-1-04) 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การตกแต่งบรรยากาศทางวิชาการของห้องเรียน  
(ตรวจประเมินตามสภาพจริง) มีแบบประเมินการนิเทศห้องเรียน (QA.2-2.5-1-05) มีการจัดตารางเวรนักเรียน
รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในห้องเรียน (QA.2-2.5-1-06) และมีการจัดบรรยากาศการจัดการเรียน 
การสอนภายในห้องเรียน (QA.2-2.5-1-07) 

    2. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียนที่ เ อ้ือต่อกำรเรียนรู้  
และมีควำมปลอดภัย 
     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
โดยมีการตรวจประเมินสภาพจริงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน (QA.2-2.5-2-01)  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
(QA.2-2.5-2-02) เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีการจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน (QA.2-2.5-2-03) 
เพ่ือให้มีระเบียบและความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนภายในโรงเรียน มีการก าหนด ที่จอดรถ (QA.2-2.5-2-04) 
และมีการจัดกลุ่มงานอนามัยและคณะครูเพ่ือท าหน้าที่คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียนทั้งช่วง
เช้าและเย็น (QA.2-2.5-2-05)  

    3. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย โดยมีบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการนักเรียนประจ าห้องเรียน (QA.2-2.5-3-01) มีบัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับสายชั้น 
(QA.2-2.5-3-02) และมีบัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียนระดับโรงเรียน (QA.2-2.5-3-03)  
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลประเมิน

ตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม ระดับ ร้อยละ 

(%) 

ระดับ ร้อยละ 

(%) 

1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และมีความปลอดภัย 

4.00 80.00 4.50 90.00  สูงกว่า 

     เป้าหมาย 

 

 ตรง 

    เป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่า 

     เป้าหมาย 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และมีความปลอดภัย 

4.00 80.00 4.67 93.33 

3 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4.00 80.00 4.50 90.33 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.56 91.11 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
     1.1 โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง   
 1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมี

ความปลอดภัย 

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  ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

(ตรวจประเมินตามสภาพจริง) 

QA.2-2.5-1-06 ตารางการจัดเวรนักเรียนรับผิดชอบดูแลความสะอาด 

ภายในห้องเรียน 

ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 

QA.2-2.5-1-07 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 

QA.2-2.5-2-01 แผนตรวจประเมินสภาพจริงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ภายนอกห้องเรียน 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

QA.2-2.5-2-02 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

QA.2-2.5-2-03 แผนผังการจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

QA.2-2.5-2-04 แผนผังที่จอดรถ กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

QA.2-2.5-2-05 การคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน 

ทั้งช่วงเช้าและเย็น 

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/สภานักเรียนระดับ

โรงเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรเรยีนรู้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  

4.00 80.00 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 

3 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 

4 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  

4.00 80.00 

5 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 
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ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

6 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำเฉลี่ย (%) เป้ำหมำย = 80.00 

 
กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม
กับสภำพสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ    
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา โดยมีโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใช้ระบบงานวัดผล
โปรแกรม Local School (QA.2-2.6-1-01) มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์ 
(ATBIS SYSTEM) (QA.2-2.6-1-02) มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (QA.2-2.6-1-03) มีโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(QA.2-2.6-1-04) และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการ
วัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (QA.2-2.6-1-05) 

 2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมกับ
สภำพสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา โดยมีโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
(QA.2-2.6-2-01) มีโปรแกรม ปถ.05 (QA.2-2.6-2-02) มีโปรแกรม Local school (QA.2-2.6-2-03) มีโปรแกรม 
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์ (ATBIS SYSTEM) (QA.2-2.6-2-04) และมีระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (QA.2-2.6-2-05) 

 3. สถำนศึกษำมีกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรที่เหมำะสมกับสภำพ
สถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารที่เหมาะสม  
กับสภาพสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม speexx ส าหรับครูผู้สอนวิชา
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ภาษาอังกฤษและครูผ้สอนชาวต่างชาติ (QA.2-2.6-3-01) และมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการไอซีที 
(QA.2-2.6-3-02)    

 4. สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
กับสภำพสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษา โดยมีโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษาใช้ระบบงานวัดผลโปรแกรม Local School 
(QA.2-2.6-4-01) มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์ (ATBIS SYSTEM) (QA.2-2.6-4-02) 
มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (QA.2-2.6-4-03) และมีโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือ (QA.2-2.6-4-04) 

 5. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ
สภำพสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา โดยมีโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
(QA.2-2.6-5-01) มีโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง (QA.2-2.6-5-02) มีโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ใช้ระบบงานวัดผลโปรแกรม Local School (QA.2-2.6-5-03) มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร 
และครุภัณฑ์ (ATBIS SYSTEM) (QA.2-2.6-5-04) และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (QA.2-2.6-
5-05) 

 6. สถำนศึกษำมีกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ
สภำพสถำนศึกษำ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา โดยมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ (QA.2-2.6-6-01) 
ห้องคอมพิวเตอร์ (QA.2-2.6-6-02) และมีห้องสมุดโรงเรียน (QA.2-2.6-6-03) 
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น 

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล

ประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 4.00 80.00  สูงกว่า 

 เป้าหมาย 

 

 ตรง

เป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่า 

 เป้าหมาย 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 4.40 88.00 

3 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 4.40 88.00 

4 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 5.00 100.00 

5 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 5.00 100.00 

6 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

4.00 80.00 4.40 88.00 

 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.53 90.60 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรเรยีนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
  1.1 โรงเรียนควรจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 โรงเรียนควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



68 

        2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

  โรงเรียนจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับครู บุคลากร และนักเรียน 

รำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน /รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร /  รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.6-1-01 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใช้ระบบงานวัดผล 

โปรแกรม Local School 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-1-02 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์  

(ATBIS SYSTEM)  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-1-03 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-1-04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน(กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 

ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-2-01 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-2-02 โปรแกรม ปถ.05  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-2-03 โปรแกรม Local school  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-2-04 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์  

(ATBIS SYSTEM)  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-2-05 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-3-01 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม speexx  

ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้สอนชาวต่างชาติ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.6-3-02 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการไอซีที กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.6-4-01 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษาใช้ระบบงานวัดผล กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร /  รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

โปรแกรม Local School  

QA.2-2.6-4-02 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์  

(ATBIS SYSTEM)  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-4-03 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-4-04 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ใช้ระบบการยืม-

คืนหนังสือ  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-5-01 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-5-02 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-5-03 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษาใช้ระบบงานวัดผล

โปรแกรม Local School  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-5-04 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน บุคลากร และครุภัณฑ์ (ATBIS SYSTEM)  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-5-05       โปรแกรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-6-01 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.6-6-02 ห้องคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2-2.6-6-03 ห้องสมุดโรงเรียน  กลุ่มงานอ านวยการ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 4.50 90.00 

2 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

โดยผ่านกระบวนการคิด 

4.50 90.00 

 

3 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 

4.50 90.00 

4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม 

ได้จริง 

4.50 90.00 

5 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับ 

ผู้ที่มีความจ าเป็น และสิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ

4.50 90.00 



70 

พิเศษ 

6 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   4.50 90.00 

7 ผู้เรียนสามารถแสดงออก และแสดงความคิดเห็น 4.50 90.00 

8 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 4.50 90.00 

9 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 4.50 90.00 

10 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.50 90.00 

                                  เฉลี่ย 4.50 90.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 90.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

         1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ มีเอกสาร 
เย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษา (QA.3-3.1-1-01) มีแผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.1-1-02) 
และมีเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (QA.3-3.1-1-03) 

    2. ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดดังนี้  
มีแผนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.1-2-01) และมีเอกสารรายงานผลการนิเทศ (QA.3-
3.1-2-02)  

   3. ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติจริง 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติ
จริง ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.1-3-01) และมีเอกสารรายงานผลการนิเทศ (QA.3-3.1-3-02)  

  4. มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง  
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงดังนี้ มีเอกสารบันทึกและ
ข้อสังเกตผลการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.1-4-01) และมี
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.1-4-02)        
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 5. มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และสิ่งที่ต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ
พิเศษ 
       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้ 
มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และสิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ
พิเศษ (QA.3-3.1-5-01) และมีกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.3-3.1-5-02) 

 6. ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะ   
         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวกับผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1-6-01) มีแผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.3-3.1-6-02) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (QA.3-3.1-6-03) มีแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (QA.3-3.-6-04) มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (QA.3-3.1-6-05)        
มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (QA.3-3.1-6-06) และมีกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.3-3.1 -6-07) 

  7. ผู้เรียนสำมำรถแสดงออก และแสดงควำมคิดเห็น 
          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1-7-01) มีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.3-3.1-7-02) และมีอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิชาต่างๆ (QA.3-3.1-7-03)  

 8. ผู้เรียนสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ 

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการสามารถสรุปองค์ความรู้ ดังนี้ มีรายงานผลการสอบ RT ระดับชั้น ป.1 (QA.3-3.1-8-01) 
มีรายงานผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 (QA.3-3.1-8-02) และมีอัลบั้มการน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม
ในรายวิชาต่างๆ (QA.3-3.1-7-03)    

  9. ผู้เรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำนของตนเอง 

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง ดังนี้ มีกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (QA.3-3.1-9-01) มีกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.3-3.1-9-02) มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1-9-03) และ 
มีกิจกรรมการน าเสนอผลงานในวิชาต่างๆ (QA.3-3.1-9-04)          

  10. ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดังนี้ มีอัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ (QA.3-3.1-10-01) และมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.1-10-02) 
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สรุปผล
ประเมินใน
ภำพรวม 

 
ระดับ ร้อยละ 

(%) 
ระดับ ร้อยละ 

(%) 
1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ 
4.50 90.00 4.80 96.00  สูงกว่า 

   เป้าหมาย 
 
 ตรง 
   เป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่า 
   เป้าหมาย 
 

2 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 

4.50 90.00 4.80 96.00 

 
3 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ 
ปฏิบัติจริง 

4.50 90.00 4.80 96.00 

4 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

4.50 90.00 4.65 93.00 

5 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับ 
ผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ 
ความช่วยเหลือพิเศษ 

4.50 90.00 4.33 86.60 

6 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ   4.50 90.00 4.80 96.00 
7 ผู้เรียนสามารถแสดงออก  

และแสดงความคิดเห็น 
4.50 90.00 4.65 93.00 

8 ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 4.50 90.00 4.65 93.00 

9 ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 4.50 90.00 4.80 96.00 

10 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

4.50 90.00 4.80 96.00 

                                  เฉลี่ย 4.50 90.00 4.71 94.16 
               ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน                   ระดับดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 



73 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
           1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  
             1.1 โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 1.3 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 
 1.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 

           2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และสิ่งที่ต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือพิเศษ 

          3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
       โรงเรียนควรจัดอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และสิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

รำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน /รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA3-3.1-1-01 หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 

QA3-3.1-1-02 แผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA3-3.1-1-03 รายงานสรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 

 QA.3-3.1-2-01 แผนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-2-02 เอกสารรายงานผลการนิเทศ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-3-01 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-3-02 เอกสารรายงานผลการนิเทศ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-4-01 เอกสารบันทึกและข้อสังเกตผลการตรวจประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-4-02    แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.3-3.1-5-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น 

และสิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือพิเศษ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-5-02 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-01 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-02 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-03 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-04 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-05 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-06 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-6-07 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-7-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-7–03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิชาต่างๆ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-8-01 รายงานผลการสอบ RT ระดับชั้น ป.1 กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-8-02 รายงานผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-8-03   อัลบั้มการน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรมในรายวิชาต่างๆ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-9-01 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-9-02 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-9-03 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-9-04 กิจกรรมการน าเสนอผลงานในวิชาต่างๆ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.1-10-01 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มงานวิชาการ 

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 

ระดับ ร้อยละ % 

1 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 

2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 

3 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 

4 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 

5 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
        1. มีกำรใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีบัญชีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.2-1-01)  

 2. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีบัญชีรายการข้อมูลที่ได้ 
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.2-2-01) 

 3. มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีบันทึกข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด 
(QA.3-3.2-3-01) และมีบัญชีแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.2-3-02) 

 4. มีกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถเชิญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ (QA.3-3.2-4-01) 
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 5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อท่ีหลำกหลำย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมีการใช้สื่อในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ 
ที่หลากหลาย ดังนี้ มีรายชื่อกิจกรรมที่นักเรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.2-5-01)  

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผล

ประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

1 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 4.00 80.00 4.67 93.40  สูงกว่า 

     เป้าหมาย 

 

 ตรง 

     เป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่า 

     เป้าหมาย 

2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.00 80.00 

3 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ 

จัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.00 80.00 

4 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.00 80.00 

5 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

4.00 80.00 4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.13 82.68 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับดีเลิศ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อส าหรับครู ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในและนอกชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนควรมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
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      3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

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

QA.3-3.2-1-01 บัญชีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2-2-01 บัญชีรายการข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2-3-01 บันทึกข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2-3-02 บัญชีแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2-4-01 บัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถเชิญ 

มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.2-5-01 รายชื่อกิจกรรมที่นักเรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น 
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 

4.00 80.00 

2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 

4.00 80.00 

3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 

4.00 80.00 

4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 

4.00 80.00 

5 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวกท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00    สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย =80.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
  1. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู  ดังนี้  
มีสรุปหัวข้อกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) มีบันทึกประจ าวันของครูประจ าชั้น (QA.3-3.3-1-01) มีอัลบั้ม
ภาพถ่ายกิจกรรมการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ในตอนเช้า (QA.3-3.3-1-02) และมีอัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมการรวมนักเรียนก่อนการเข้าเรียนในภาคบ่าย (QA.3-3.3-1-03) 

    2. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครูรักเด็ก 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ครู รักเด็ก ดังนี้  
มีการจัดท าข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินนักเรียนในชั้นเรียนรายบุคคล (QA.3-3.3-2-01) มีข้อมูลการ
เยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนรายบุคคล (QA.3-3.3-2-02) และมีบัญชีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
ในชั้นเรียนส าหรับนักเรียนรายบุคคล (QA.3-3.3-2-03) 

 3. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 
ดังนี้ มีอัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรม 5 ส.ร่วมกันของนักเรียนในชั้นเรียน (QA.3-3.3-3-01) และมีอัลบั้ม
ภาพถ่ายการท ากิจกรรมกลุ่ม (QA.3-3.3-3-02) 

 4. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรปฏสิัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ 
ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง (QA.3-3.3-4-01)  

 5. ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่สำมำรถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนี้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าศึกษาและการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (QA.3-3.3-5-01)   
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม ระดับ 
ร้อยละ 

(%) 
ระดับ 

ร้อยละ 

(%) 

1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ให้เด็กรักครู 

4.00 80.00 4.83 96.60  สูงกว่า  

     เป้าหมาย 

 

 ตรงเป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่า 

     เป้าหมาย 

2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ให้ครูรักเด็ก 

4.00 80.00 5.00 100.00 

3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ให้ผู้เรียนรักผู้เรียน 

4.00 80.00 4.83 96.60 

4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.33 86.60 

5 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

4.00 80.00 5.00 100.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.80 96.00 

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม  

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
           1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
  1.1 ครูผู้สอนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ให้ครูรักเด็กอย่างต่อเนื่อง 
                 1.2 ครูผู้สอนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนได้อย่างมีความสุข   
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
                 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

รำยกำรเอกสำร / รำยกำรหลักฐำน /รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร /  รำยกำรหลักฐำน / รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.3-3.3-1-01 สรุปหัวข้อกิจกรรมโฮมรูม (Home Room)  
ประจ าวันของครูประจ าชั้น 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

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

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-1-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการรวมนักเรียนก่อนการเข้าเรียน 
ในภาคบ่าย 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-2-01 ข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินนักเรียนในชั้นเรียนรายบุคคล กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.3-2-02 ข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนรายบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.3-2-03 บัญชีการมอมหมายหน้าที่รับผิดชอบในชั้นเรียน 

ส าหรับนักเรียนรายบุคคล 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

QA.3-3.3-3-01 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรม 5 ส.ร่วมกันของนักเรียนในชั้นเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
QA.3-3.3-3-02 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมกลุ่ม  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.3-4-01 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าศึกษา 

และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.3-5-01 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าศึกษา 
และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

กลุ่มงานวิชาการ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 

1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4.50 90.00 
2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4.50 90.00 
3 มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ 

โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 

ในการจัดการเรียนรู้ 

4.50 90.00 

4 ขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 

และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 

ในการจัดการเรียนรู้ 

4.50 90.00 

5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

4.50 90.00 

เฉลี่ย 4.50 90.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย =90.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

 1. มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ มีรายงานผลการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  (QA.3-3.4-1-01) มีรายงานผล
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ (QA.3-3.4-1-02)  
มีรายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-1-03) มีบันทึกการตรวจ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา (QA.3-3.4-1-04) มีปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-1-05) และมีบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการนิเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-1-06) 
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 2. มีกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ดังนี้ มีรายงานผลการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-2-01) มีรายงานผลการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ (QA.3-3.4-2-02) มีบันทึก
ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบ
บันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.4-2-03) มีแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ป.1-6 (QA.3-3.4-2-04) มีแบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา NT ป.3 (QA.3–3.4-2-05)  
มีแบบรายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ (RT) ป.1 (QA.3-3.4-2-07) มีตารางการจัดสอบประจ าภาคเรียน 
(QA.3-3.4-2-08) และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประจ าภาคเรียน (QA.3-3.4-2-09)  

 3. มีขั้นตอนในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดที่เหมำะสมกับ
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
(QA.3-3.4-3-01) มีแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.4-3-02) มีแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.4-3-03) มีแบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการ
เรียนรู้ (QA.3-3.4-3-04) มีข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-3-05) 
มีข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-
3-06) และมีข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-3-07) 

 4. ขั้นตอนในกำรประเมินคุณภำพกำรเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินผลที่เหมำะสม 
กับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรยีนรู้  

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ เครื่องมือและวิธีการประเมินผล 
ที่เหมาะสมกบัเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ (QA.3-3.4-4-01) มีแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.4-4-02)  
มีแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  (QA.3-3.4-4-03) มีแบบบันทึกคะแนนชิ้นงาน 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ (QA.3-3.4-4-04) และมีข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาค
เรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.4-4-05) 
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 5. มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้  
     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ มีสมุดการบ้าน 
ที่ได้รับการตรวจพร้อมบันทึกข้อความแนะน าวิธีแก้ไขปรังปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  (QA.3-3.4-5-01)  
มีแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.1-6 (QA.3-3.4-5-02) มีบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียน
ในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (QA.3-3.4-5-03) และมีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน
ได้รับรู้ โดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (QA.3-3.4-5-04) 

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
                1.1 โรงเรียน ครูผู้สอนรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        1.2 โรงเรียน ครูผู้สอนรวมถึงทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องควรมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผล

ประเมิน 
ในภำพรวม 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

1 มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 

4.50 90.00 4.80 96.00  สูงกว่า 
     เป้าหมาย 
 
 ตรง 
     เป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่า 
     เป้าหมาย 
 

2 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้
อย่างเป็นระบบ 

4.50 90.00 4.80 96.00 

3 มีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ 
การเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธกีารวัด 
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้

4.50 90.00 4.65 93.00 

4 ขั้นตอนในการประเมินคณุภาพการเรียนรู้ 
โดยใช้เครื่องมือและวธิีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้

4.50 90.00 4.65 93.00 

5 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้

4.50 90.00 4.25 85.00 

เฉล่ีย 4.50 90.00 4.63 92.60  

ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยีย่ม 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  
   โรงเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

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 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-1-04 บันทึกการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-1-05 ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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.3-3.4-2-07 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 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.4-3-03 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-3-04 แบบบันทึกคะแนนชิ้นงานในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-3-05 ข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-3-06 ข้อมูลการให้คะแนนผลการตรวจข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียน 

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-3-07 ข้อสอบรายวิชาประจ าภาคเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุม่งานวิชาการ 
QA.3-3.4-4-01 บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-4-02 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.3-3.4-4-03 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 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 ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 

QA.3-3.4-5-03 การบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนในสมุดรายงาน 
ประจ าตัวนักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.4-5-04 การแจ้งผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน 
ได้รับรู้ โดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ% 

1 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 

2 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 

3 ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 
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4 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 

5 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 

6 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำเฉลี่ย (%) เป้ำหมำย = 8.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1.ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
มีบันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(QA.3-3.5-1-01) มีรายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.5-1-02)  
มีบันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการและผู้เชี่ยวชาญ (QA.3-3.5-1-03) มีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (QA.3-3.5-1-04) มีโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา (QA.3-3.5-1-05) มีกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (QA.3-3.5-
1-06) มีการจัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ (QA.3-3.5-1-07) มีกิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมุด) (QA.3-3.5-1-
08) และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริการไอซีที (QA.3-3.5-1-09) 

 2. ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ มีเอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA.3-3.5-2-01) มีเอกสารการประชุมครูของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (QA.3-3.5-2-02) และมีเอกสารการประชุมครูของสายชั้น (QA.3-3.5-2-03) 

 3. ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผล 
การด าเนินงาน เกี่ยวกับครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ มีบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (QA.3-3.5-3-01) มีรายงานกิจกรรมเยี่ยมบ้าน (QA.3-3.5-3-02) มีเอกสารการ
ประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน (QA.3-3.5-3-03) มีเอกสารการประชุมครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(QA.3-3.5-3-04) มีเอกสารการประชุมครูของสายชั้น (QA.3-3.5-3-05) และมีบันทึกการวัดและประเมินผล 
(QA.3-3.5-3-06) 
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 4. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
           โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ มีรายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5-4-01) มีโครงการอบรมโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.3-3.5-4-02) มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัด
การศึกษาของโรงเรียน (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาแนวทางสะเต็ม
ศึกษา) (QA.3-3.5-4-03) และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (QA.3-3.5-4 -04)  

 5. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
            โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง ดังนี้ มีรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
(QA.3-3.5-5-01) มีรายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5-5-02) และมีการประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย (QA.3-3.5-5-03)  

 6. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้    
            โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน  และผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ มีรายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (QA.3-3.5-6-01) มีรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) (QA.3-3.5-6-
02) และมีการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
(QA.3-3.5-6-03) 

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 
สรุปผลประเมิน

ในภำพรวม 
 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

1 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ 
ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.40 88.00  สูงกว่า 
     เป้าหมาย 

 ตรงเป้าหมาย 

 ต่ ากว่า 
     เป้าหมาย 

2 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.40 88.00 

3 ครูร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ 
ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.20 84.00 
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4 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 5.00 100.00  
 
 
 5 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.00 80.00 

6 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.40 88.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.40 88.00 
ระดับคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน ระดับยอดเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
 โรงเรียน ครูผู้สอนรวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
        ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์     

เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

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

QA.3-3.5-1-01 บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่าง

ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-02 รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง  

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-03 บันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-04 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   กลุ่มงานวิชาการ 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.3-3.5-1-05 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-06 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-07 การจัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-08 กิจกรรมรักการอ่าน (ห้องสมุด) กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-1-09 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริการไอซีที กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-2-01 เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-2-02 เอกสารการประชุมครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-2-03 เอกสารการประชุมครูของสายชั้น กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-3-01 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-3-02 รายงานกิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-3-03 เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-3-04 เอกสารการประชุมครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-3-05 เอกสารการประชุมครูของสายชั้น กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-3-06 บันทึกการวัดและประเมินผล กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3-3.5-4-01 รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-4-02 โครงการอบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-4-03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชา แนวทางสะเต็มศึกษา)  

กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-4 -04 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-5-01 รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  

กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-5-02 รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-5-03 การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-6-01 รายงานผลสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

กิจการนักเรียน 

QA.3-3.5-6-03 การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซตโ์รงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

กลุ่มงานวิชาการ 

 



ส่วนที่ 3 

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ “รำยมำตรฐำน” 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน      

    โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ

สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   

   3.1 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 

ภาษาจีนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมภาษาจีนวันละค า 

   3.2 โรงเรียนควรมีการจัดโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

ด้านการคิดค านวณให้ดียิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 

  1.1 โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมตลาดนัดย้อนยุค 

  1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  
โรงเรียนควรพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
             1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  

โรงเรียนควรจัดให้มีระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

  โรงเรียนมีการบริหารอัตราก าลัง 
 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ 

  โรงเรียนควรมีการบริหารแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  
  1.1 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มผู้เรียนแบบควบรวม 
(บูรณาการ) อย่างต่อเนื่อง 
  1.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่สามารถเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
           3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   

โรงเรียนควรจัดหาครูเฉพาะทางด้านดูแลเด็กพิเศษมาอยู่ประจ าโรงเรียนเพ่ือให้ครูประจ าชั้น
และนักเรียนพิเศษขอค าปรึกษา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 

โรงเรียนควรมีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง                     
             2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
                    2.1 โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 
  2.2 โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
  3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
                   โรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างชุมชน นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
     1.1 โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง   
 1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และมี

ความปลอดภัย 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรเรยีนรู้ 
          1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
  1.1 โรงเรียนควรจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้            
ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 โรงเรียนควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

  โรงเรียนจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
   โรงเรียนควรจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับครู บุคลากร และนักเรียน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน  

             1.1 โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงออก และการแสดงควาคิดเห็น
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 1.3 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง 
 1.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 
           2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

 สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และสิ่งที่ต้องการได้รับ
การช่วยเหลือพิเศษ 
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          3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
       โรงเรียนควรจัดอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบ         
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และสิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อส าหรับครู ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในและนอกชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
      3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
  1.1 ครูผู้สอนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ให้ครูรักเด็กอย่างต่อเนื่อง 
                 1.2 ครูผู้สอนควรมีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนได้อย่างมีความสุข   
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
                 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
                1.1 โรงเรียน ครูผู้สอนรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        1.2 โรงเรียน ครูผู้สอนรวมถึงทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องควรมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  
   โรงเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
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 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำน 
 โรงเรียน ครูผู้ สอนรวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่ วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เ พ่ือน าไปใช้ 
ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
        ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 

 3. สิ่งท่ีต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ   

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือ

น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

1. ประกำศค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ)  
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนักเรยีน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 244 - - 4 8 32 38 39 123 200 81.96 

2. คณิตศาสตร ์ 244 - - 1 9 16 37 57 124 218 89.34 

3. วิทยาศาสตร ์ 244 - - - 2 21 38 45 138 221 90.57 

4. สังคมศึกษา ฯ 244 - - - 1 19 46 52 126 224 91.80 

5. ประวัติศาสตร ์ 244 - - - 7 21 41 48 127 216 88.52 

6. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

244 - - - 2 7 37 67 131 235 96.31 

7. ศิลปะ 244 - - - - - 4 14 223 244 100.00 

8. การงานอาชีพฯ 244 - - - - 11 24 41 168 233 95.49 

9. 
ภาษาต่างประเทศ 

244 - - - - 
6 23 42 173 238 97.54 

รวม 2196 - - 5 29 133 288 408 1333 2029 92.39 

ร้อยละ 100 - - 0.22 1.32 6.05 13.11 18.57 60.70 92.39  
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนักเรยีน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 262 - - 1 7 21 28 42 163 233 88.93 

2. คณิตศาสตร ์ 262 - 1 7 24 44 42 53 91 186 70.99 

3. วิทยาศาสตร ์ 262 - - 11 27 41 54 56 73 183 69.84 

4. สังคมศึกษา ฯ 262 - - - 14 45 56 57 90 203 77.48 

5. ประวัติศาสตร ์ 262 - - - 33 43 44 43 99 186 70.99 

6. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

262 - - - 3 5 22 62 170 254 96.94 

7. ศิลปะ 262 - - - 1 9 35 34 183 252 96.18 

8. การงานอาชีพฯ 262 - - - 3 19 36 36 168 240 91.60 

9. ภาษาต่างประเทศ 262 - - - 60 46 44 29 83 156 59.54 

รวม 2358 - 1 19 172 273 361 412 1120 1893 80.27 

ร้อยละ 100 0 0.04 0.80 7.30 11.58 15.31 17.47 47.50 80.27  
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนักเรยีน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 264 - 3 17 35 21 47 42 99 209 79.16 

2. คณิตศาสตร ์ 264 - 9 16 24 35 52 47 81 215 81.43 

3. วิทยาศาสตร ์ 264 - - 6 29 53 62 45 68 228 86.36 

4. สังคมศึกษา ฯ 264 - 10 25 51 58 45 43 32 178 67.42 

5. ประวัติศาสตร ์ 264 - 9 19 33 38 62 68 35 203 76.89 

6. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

264 - 1 - - 15 54 73 121 263 99.62 

7. ศิลปะ 264 - - 5 5 25 50 50 131 254 96.21 

8. การงานอาชีพฯ 264 - - - 1 3 28 58 173 262 99.24 

9. ภาษาต่างประเทศ 264 - 14 55 78 51 32 14 20 117 44.31 

รวม 2374 - 46 143 256 297 432 440 760 1929 81.25 

ร้อยละ 100 - 1.93 6.02 10.78 12.51 18.19 18.53 32.01 81.25  
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 3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนักเรยีน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 255 - 24 27 32 33 31 27 81 139 54.50 

2. คณิตศาสตร ์ 255 - 2 6 51 62 48 37 49 134 52.54 

3. วิทยาศาสตร ์ 255 - 5 8 19 43 67 67 46 180 70.58 

4. สังคมศึกษา ฯ 255 - 2 1 20 42 74 56 60 190 74.50 

5. ประวัติศาสตร ์ 255 - 1 3 12 58 67 60 54 181 70.98 

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

255 - 1 - 1 1 11 79 162 252 98.82 

7. ศิลปะ 255 - 1 + 5 18 53 60 118 231 90.58 

8. การงานอาชีพฯ 255 - 1 - 1 4 48 91 110 249 97.64 

9. ภาษาต่างประเทศ 255 - - 1 3 21 51 96 83 230 90.19 

รวม 2295 - 37 46 144 282 450 573 763 1786 77.82 

ร้อยละ 100 - 1.61 2.00 6.27 12.28 19.60 24.96 33.24 77.82  
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 3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

รอ้ยละ 
ของนักเรยีน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 226 - 8 16 20 18 47 45 72 164 72.56 

2. คณิตศาสตร ์ 226 - 13 14 35 27 36 43 58 137 60.61 

3. วิทยาศาสตร ์ 226 - - - 17 76 64 44 25 133 58.84 

4. สังคมศึกษา ฯ 226 - - 3 8 42 47 47 79 173 76.54 

5. ประวัติศาสตร ์ 226 - - 6 7 23 40 38 112 190 84.07 

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

226 - - - 5 9 32 53 
 

127 212 93.80 

7. ศิลปะ 226 - - - 1 1 29 49 146 224 99.11 

8. การงานอาชีพ 226 - - - - 2 17 44 163 224 99.11 

9. ภาษาตา่งประเทศ 226 - - 7 14 29 50 55 71 176 77.87 

รวม 2034 - 24 46 107 227 362 418 853 1633 80.28 

ร้อยละ 100 - 1.03 2.26 5.26 11.16 17.79 20.55 41.93 80.28  
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 3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 
ของนักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของนักเรยีน 

ที่ได้ 
ระดบั 3 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 226 - 26 4 26 20 61 40 49 150 66.37 

2. คณิตศาสตร ์ 226 - 4 23 50 42 49 32 26 107 47.34 

3. วิทยาศาสตร ์ 226 - - 11 25 37 35 49 69 153 67.70 

4. สังคมศึกษา ฯ 226 - - - 9 31 65 44 77 186 82.30 

5. ประวัติศาสตร ์ 226 - - 2 18 59 69 42 36 147 65.04 

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

226 - - - - 2 8 39 177 224 99.11 

7. ศิลปะ 226 - - - 2 24 8 26 166 200 88.50 

8. การงานอาชีพฯ 226 - - 3 17 17 23 55 111 189 83.62 

9. ภาษาต่างประเทศ 226 - 2 18 15 33 28 27 103 158 69.91 

รวม 2034 - 32 61 162 265 346 354 814 1514 74.43 

ร้อยละ 100  - 1.57 2.99 7.96 13.02 17.01 17.40 40.01 74.43  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประถมฯ 1 ประถมฯ 2 ประถมฯ 3 ประถมฯ 4 ประถมฯ 5 ประถมฯ 6 

ร้อยละของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา ท่ีผลการ
เรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึน้ไป 92.39 80.27 81.25 77.82 80.28 74.43
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
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4. ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 4.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด (รร.

สังกัด อปท.
ทั้งหมด) 

ระดับประเทศ 

ด้ำนกำรออกเสียง 64.57 74.86 71.99 74.14 

ด้ำนอ่ำนรู้เรื่อง 63.70 70.52 69.59 71.86 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 64.13 72.70 70.82 73.02 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านการออกเสียง ด้านอ่านรู้เร่ือง เฉลี่ยทัง้ 2 ด้าน 

ระดบัโรงเรียน 64.57 63.7 64.13

ระดบัจงัหวดั 74.86 70.52 72.7

ระดบัสงักดั 71.99 69.59 70.82

ระดบัประเทศ 74.14 71.86 73.02
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของ
ผู้เรียน  

(Reading Test : RT)  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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4.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(Reading Test : RT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรออกเสียง ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
รวมควำมสำมำรถทั้ง 

2 ด้ำน 

ปีกำรศึกษำ 2562 59.52 64.89 62.20 

ปีกำรศึกษำ 2563 64.57 63.70 64.13 

ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

- 1.55 - 2.48 - 2.02 

 

  

ด้านการออกเสียง ด้านการอ่านรู้เร่ือง รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 

ปีการศึกษา 2562 59.52 64.89 62.2

ปีการศึกษา 2563 64.57 63.7 64.13

ร้อยละของผลต่าง ระหวา่งปีการศึกษา 8.48 -1.83 3.1
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ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ 
(Reading Test : RT)  

และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 



131 

5. ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  

 5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 5.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด 

(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 
ระดับประเทศ 

ด้ำนคณิตศำสตร ์ 38.92 41.14 36.69 40.47 

ด้ำนภำษำไทย 48.97 48.47 44.68 47.46 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 43.95 44.81 40.69 43.97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทัง้ 2 ด้าน 

ระดบัโรงเรียน 38.92 48.97 43.95

ระดบัจงัหวดั 41.14 48.47 44.81

ระดบัสงักดั 36.69 44.68 40.69

ระดบัประเทศ 40.47 47.46 43.97
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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 5.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

ควำมสำมำรถ ด้ำนคณิตศำสตร ์ ด้ำนภำษำไทย 
รวมควำมสำมำรถ 

ทั้ง 2 ด้ำน 

ปีกำรศึกษำ 2562 44.40 47.95 46.17 

ปีกำรศึกษำ 2563 40.47 47.46 43.97 

ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

- 8.85 - 1.02 - 13.42 

 

 
 

 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 

ปีการศึกษา 2562 44.4 47.95 46.17

ปีการศึกษา2563 40.47 47.46 43.97

ร้อยละของผลต่าง ระหวา่งปีการศึกษา -8.85 -1.02 -4.76
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ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test : NT)  

และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 
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