
ส่วนท่ี  ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

สถานที่ต้ัง 
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต้ังอยู่ เลขท่ี ๒๔๔ หมู่ ท่ี ๒ บ้านทุ่งยั้ง ตําบลผางาม          

อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประวัติโดยสังเขป 

 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒  เดิมช่ือ “โรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง” หมู่ 
๒ ตําบลทุ่งก่อ กิ่งอําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย ต่อมา มีการเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการปกครอง จากตําบล
ทุ่งก่อ เป็น ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี  นายปัน นามวงค์ เป็นครูใหญ่คนแรกได้
ร่วมมือกับผู้นําชุมชนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียนหลายท่าน จนถึงปัจจุบัน
มี นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว  ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน  
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ มีต้นไม้เก่าแก่ คือ ต้นจามจุรี และ 
ต้นโพธิ์ อายุกว่าสองร้อยปี ต้นประดู่สองต้น อายุกว่า หนึ่งร้อยปี ประชาชนร้อยละ ๙๙นับถือศาสนาพุทธ และ
มีอาชีพเกษตรกรรม มีความเป็นอยู่ท่ีพอเพียง รักชาติ รักความสามัคคี  มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นได้อย่างประสมกลมกลืน กับวัฒนธรรมไทย ในยุคเก่ากับยุคใหม่อย่างเหมาะสม ทําให้การพัฒนา
โรงเรียนและชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน คือ  “สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  
นําวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” และคติธรรมประจําโรงเรียน คือ วิชฺชา จรณ  สมฺปนฺโน หมายถึง “ถึง
พร้อมความรู้และความประพฤติ”   

โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาวิทยา  ปัจจุบันจัดการศึกษา๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๒ – อนุบาล ๓) 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) 

: มัธยมศึกษาตอนต้น(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 

๑ นายปัน             นามวงค์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๔๘๒  -  พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒ นายต๊ิบ ปันโพธิ์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๔๘๗  -  พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๓ นายจันทร์ตา ตรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๔๙๒  -  พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๔ นายจันทร์ จารุศักด์ิ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๔๙๖  -  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๕ นายจันทร์ตา ตรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๑๔  -  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖ นายสมพงศ์      อะทะวงษา ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๓๐  -  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๗ นายมานัส         ภาษิตวิไลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๓๘  -  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๘ นางสดศรี         สุวรรณพัฒน์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๔๔  -  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ นายณัฐพงศ์      อะทะวงษา ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๔๕  -  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐ นายศุทธวัฒน์    น้อยหมอ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๔๗  -  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑ นายประทาน พรมรัตน ์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๕๔  -  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒ นายสด   ไพฑูรย ์ ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๕๘  -  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓ นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่     พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน 

 

ข้อมูลพื้นที่  และการใช้ประโยชน์     

ที่ดินโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา    มีเนื้อที่  ๒๒ ไร่  ๑ งาน   ๑๐  ตารางวา 

ตารางที่ ๑   เขตบริการของโรงเรียน  

ท่ี หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑ หมู่ท่ี  ๒  บ้านทุ่งยั้ง ๑๔๙ ๒๑๖ ๒๔๓ ๔๕๙  
๒ หมู่ท่ี  ๓  บ้านหัวฝาย        ๒๘๐ ๔๐๓ ๔๐๖ ๘๐๙  
๓ หมู่ท่ี  ๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่    ๒๖๖ ๓๘๘ ๓๕๐ ๗๓๘  

รวม ๖๙๕ ๑,๐๐๗ ๙๙๙ ๒,๐๐๖  

หมายเหตุ -  แหล่งข้อมูล ส านักงานองค์การบริหารสว่นต าบลผางาม ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

หมู่บ้านใกล้เคียงที่ใช้บริการ 

 ๑.    บ้านเนินสยาม    หมู่ท่ี  ๑๐ 
 ๒.    บ้านดงมะต๋ืน     หมู่ท่ี    ๗ 
 ๓.    บ้านร่องห้า       หมู่ท่ี    ๑ 
 ๔.    บ้านร่องเจริญ    หมู่ท่ี  ๑๑ 

 

 

 

 



๓ 

ลักษณะของชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท อยู่เรียงรายกันไปเป็นหมู่บ้าน มี
ประชากรประมาณ  ๒,๐๐๖ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดทุ่งยั้ง หมู่ท่ี  ๒ วัดทุ่งยั้งใหม่ หมู่ท่ี  
๑๓  วัดหัวฝาย  หมู่ท่ี  ๓  วัดป่าพุทธทรงเมตตา หมู่ ๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงมะต๋ืน ฝายกั้น
น้ําท่าช้างเผือก น้ําตกท่าช้างเผือก ลําน้ําห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ําห้วยฮ้อม อ่างเก็บน้ําหนองบัวลําน้ําสบร่องไหล
ผ่านใช้เป็นแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรกรรมของเกษตรกร เวียงเก่าไชยปราการ  สถานวิปัสสนากรรมฐานถ้ําพระ
ผาคอก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ 

อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ทําไร่ทํานา ทําสวน รับจ้าง อพยพแรงงาน             
ไปต่างจังหวัด พื้นท่ีทํากินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี สปก. ๔-๐๑ ห้ามไม่ให้มีการซื้อ ขาย  หรือจํานอง ราษฎรร้อยละ 
๗๐  มีฐานะยากจน  ร้อยละ  ๙๙  นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป 
คือ ผ้าป่า สลากภัต ประเพณีแปดเป็ง 
   ผู้ปกครองร้อยละ ๗๐  จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปี ท่ี  ๖  อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว   ต่อปี ๓๒,๐๐๐  บาท จํานวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  ๔  คน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ตารางที่ ๒ ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล วุฒ ิ ต าแหน่ง ประจ าชั้น/วิชา 

๑ นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ผู้อํานวยการ คศ.๓ บริหาร 

๒ นายบุญทรัพย์ ธนารักษ ์ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) ครู  ค.ศ.๓ ม.๑ 

๓ นายอิสรภาพ ใสสะอาด ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๑ 

๔ นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ม.๑ 

๕ นางพรรณ ี ปลอดโปร่ง ศษ.บ (ประถมศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ม.๓ 

๖ นางอนงค์ศิริ นัยยะ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๒ 

๗ นางอินทิรา รอดสุวรรณ ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๔ 

๘ นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ 
ทล.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ) 

ครู ค.ศ. ๓ ม.๒ 

๙ นางรุ่งทิพย ์ จิระมาตร์ ค.บ.(คณิตศาสตร์) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๕ 

๑๐ นางน้ําอ้อย เทพชาติ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๖ 

๑๑ น.ส.ธิดารัตน์ ใจนวล ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ครูค.ศ. ๓ ป.๓ 

๑๒ น.ส.ศิริพร สารพิมพ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ครู ค.ศ. ๓ อนุบาล ๓ 

๑๓ นายพีรวัฒน ์ เทพจักร์ ค.บ.(เคมี) ครู ค.ศ. ๓ ป.๔ 

๑๔ นางสาวอลิสสา เครือวงค์ปัญญา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ครู ค.ศ.๒ ป.๕ 

๑๕ นางเนาวรัตน ์ เช้ือเมืองพาน ศษ.บ (สังคมศึกษา) ครู ค.ศ. ๓ ป.๑ 

๑๖ นายณัฐวงค์ ปกป้อง ค.บ. (ภาษาไทย) ครูผู้ช่วย ป.๓ 

๑๗ นางสาวสุวภา วรรณโล ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ครูอัตราจ้าง อนุบาล ๒ 

๑๘ นางหัดทยา ประทุมไชย ปวช.(การขาย) ครู พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เด็กพิเศษ 

๑๙ นางสาวนิภา สุ่ยแดง บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ครู ธุรการ ธุรการ 

๒๐ นายสงัด ดอนเลย ม.ศ.๓ ช่างไม้ ๔ นักการภารโรง 



๕ 

ตาราง ที่ ๓ จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับ และวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง 
เพศ 

อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

จ านวน 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ผู้อํานวยการโรงเรียน - ๑ ค.ศ. ๓ - - ๑ - ๑ 
ครูชํานาญการพิเศษ ๕ ๗ ค.ศ.๓ - ๘ ๔ - ๑๒ 
ครูชํานาญการ - ๑ ค.ศ.๒ - - ๑ - ๑ 
คร ู - - ค.ศ.๑ - - - - - 
ครูผูช้่วย - ๑ ครูผูช้่วย - ๑ ๑ - ๑ 
ครูผู้ทรงคุณค่า - ๑ ค.ศ.๓  ๑   ๑ 
ครูอัตราจ้าง - ๑ - - ๑ - - ๑ 
ครู พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - ๑ - ๑ - - - ๑ 
ครูธุรการ - ๑ - - ๑ - - ๑ 
นักการภารโรง ๑ - - ๑ - - - ๑ 

รวม ๖ ๑๔ - ๒ ๑๒ ๗ - ๒๐ 

ตารางที่ ๔ จ านวนนักเรียน จ าแนกตามรายชั้น  เพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓) 

ที่ ช้ัน 
จ านวน
ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
เฉลี่ยร้อยละ หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
๑ อนุบาลปีที่ ๒ ๑ ๓ ๔ ๗ ๓.๔๗  

๒ อนุบาลปีที่ ๓ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๖.๔๔  

รวม ๒ ๑๒ ๘ ๒๐ ๙.๙๐  

๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๘.๔๒  

๔ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ ๘.๔๒  

๕ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๓ ๗ ๒๐ ๙.๙๐  

๖ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๑๐.๘๙  

๗ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๒๕ ๙ ๓๔ ๑๖.๘๓  

๘ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๑๐ ๗ ๑๗ ๘.๔๒  

รวม ๖ ๘๐ ๔๘ ๑๒๗ ๖๒.๘๗  

๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๐ ๖ ๑๖ ๗.๙๒  

๑๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๘.๙๑  

๑๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๐.๔๐  

รวม ๓ ๓๔ ๒๐ ๕๕ ๒๗.๒๓  

รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๑๒๖ ๗๖ ๒๐๒ ๑๐๐  

 

 



๖ 

ตารางที่ ๕  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียน 

ท่ี ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบ ชั้น/ห้อง ได้มาจาก 

๑ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ ๑/๔ งบประมาณ 

๒ อาคารเรียน ชร.๐๑ ๑/๔ งบประมาณ 

๓ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ๒/๘ งบประมาณ 

๔ อาคารอเนกประสงค์ ชร ๐๘ ๑/๑ งบประมาณ 

๕ บ้านพักครู สปช ๓๐๑ ๒/๒ งบประมาณ 

๖ บ้านพักครู สปช ๑๐๓ ๒/๒ งบประมาณ 

๗ โรงอาหาร สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 

๘ ห้องส้วม สปช.๖๐๑ ๑/๔ งบประมาณ 

๙ ห้องส้วม สปช.๖๐๑ ๑/๔ งบประมาณ 

๑๐ อาคารดนตรี สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 

๑๑ ศาลาไทย สร้างเอง ๑ บริจาค 

๑๒ ศาลาไทย สร้างเอง ๑ บริจาค 

๑๓ สหกรณ์ร้านค้า สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 

๑๔ แท่นพระพุทธรูป สร้างเอง ๑ บริจาค 

๑๕ โรงเก็บรถ สร้างเอง ๑/๒ บริจาค 

๑๖ สนามกีฬาฟุตบอล - ๑ งบประมาณ 

๑๗ สนามวอลเล่ย์บอล - ๒ งบประมาณ 

๑๘ สนามบาสเกตบอล - ๑ งบประมาณ 

๑๙ สนามเปตอง สร้างเอง ๓ บริจาค 

๒๐ ถังน้ําซีเมนต ์ ฝ. ๑ พิเศษ ๑/๑๒ งบประมาณ 

๒๑ ถังน้ําซีเมนต ์ ฝ.๑ ๑/๔ งบประมาณ 

๒๒ เรือนพยาบาล สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 

๒๓ แท่นเสาธงชาติ สร้างเอง ๑ บริจาค 

๒๔ อาคารศูนย์เด็กเล็กชุมชน สร้างเอง ๑ บริจาค 

๒๕ บ่อน้ําบาดาล สร้างเอง ๑ บริจาค 

๒๖ ศาลาบ่อน้ํา สร้างเอง ๑ บริจาค 

๒๗ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ใต้ถุนโล่ง ๑/๔ งบประมาณ 

๒๘ ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา - งบประมาณ 

๒๙ ห้องส้วมปฐมวัย   สร้างเอง ๔ ท่ีนั่ง ๑๕๐,๐๐๐ 



๗ 

แผนผังโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
N   เนื้อที่  ๒๒ ไร่  ๑ งาน  ๑๐  ตารางวา 
 
                     บา้นพกัครู ๑ 
๑๒    บาสเกตบอล 
 
                       วอลเลยบ์อล 
              ห้องดนตรี 
                                  ประปา 
                                สปช ๑๐๓ 
     ถงัน ้ า                  ศาลาไทย 
      ซีเมนต ์             สหกรณ์                                                                                               ป้ายช่ือร.ร. 
๑๐  ถงั                 ชร.๐๑ 
                                    พระพุทธรูป                              
                 ส้วม           ท่ีด่ืมน ้ า                     เสาธงชาติ 
                                 ชร.๐๘ 
     สนามฟุตบอล 
                   สปช ๑๐๕ 
 
 
 
 
                                ศาลาไทย 
 
 
                          ศาลาบ่อน ้า 
                                         ท่ีด่ืมน ้ า              โรงอาหารศาลาไทย 
             ถงัซีเมนต ์๖ ถงั  แปลงเกษตร 
 
                                 บ่อปลา 
 
 
 
      บ่อปลา 
 
 

 



๘ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา (แต่งต้ังเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 

๑. นางลําดวน บุรมย์รัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
๒. นางทองควร เข่ือนคํา        ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ 
๓. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์        ผู้แทนครู       กรรมการ 
๔. นายเกษม คิดสวย        ผู้แทนองค์กรชุมชน       กรรมการ 
๕. นายปฏิภาณ สายวงค์ฝ้ัน        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน    

       ท้องถิ่น 
      กรรมการ 

๖. นายสนิท มณีเชษฐา        ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ 
๗. พระไชยญากรณ ์ กตปุณโญ 

(ราชลํา) 
       ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 

๘. นายบุญปั๋น    ถ้าดีสม        ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๙. นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว        ผู้อํานวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



๙ 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

• ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งยั้งหัวฝำยวิทยำ  
• นำยสด  ไพฑูรย์  แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุง่ยั้งหัวฝายวิทยา 



๑๐ 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
จากการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  มีผล ดังนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 จุดเด่น 
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยมีความพร้อมศึกษา

ต่อในระดับช้ันต่อไป มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
ครู มีประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีพัฒนาการของการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน  เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และมีการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา รวมท้ังมีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา       

การดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท้ัง  ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
การกระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรมในการพัฒนาด้านสังคมสมวัยและพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

อย่างสม่ําเสมอและใกล้ชิด จนเด็กร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและมีความสุข 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
การดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท้ัง ๘ ข้อ  มีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
การท่ีจะให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดี

มาก มีพัฒนาการด้านอารมณ์สมวัย ครูควรคิดหาวิธีการและคอยดูแลชักชวน กระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรม          
ในการพัฒนาเด็กอย่างใกล้ชิดสม่ําเสมอและท่ัวถึง 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรจัดท่ีพักรอและมุมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองในการ รับ–ส่งเด็ก 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรนําผลการประเมินมาปรึกษาผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมเด็กท่ีมีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรยึดการดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท้ัง  ๘ ข้อ ให้ชัดเจน และต่อเนื่อง

อย่างครบถ้วน และมีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 การเต้นประกอบเพลงออกกําลังกาย เพลงระบําชาวเกาะ และการฟ้อนเล็บ เป็นผลถึงชุมชน            
โดยได้รับความร่วมมือการประสานงาน จากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และยอมรับประทับใจในความสามารถของเด็ก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

 จุดเด่น 

 ผู้เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทําเป็น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ครู มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ผู้บริหาร มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาต้นสังกัด มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน  เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และมีการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา รวมท้ังมีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา       

การดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท้ัง  ๘  ข้อ  มีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ การเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รวมท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในรายกลุ่มสาระการเ รียนรู้  เพื่อนําข้อมูลมาวางแผน           
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองยังต้อง
พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ บันทึกผลการเรียนรู้หลังแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน 
 การนําผลการประเมิน ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

การดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท้ัง  ๘ข้อ  ให้ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ครู ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนําข้อมูล มาวางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองยังต้อง
พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ บันทึกผลการเรียนรู้หลังแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน 
 สถานศึกษา ควรดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเกิดกับผู้เรียน โดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการและมีความเข้าใจหรือมีความตระหนักตรงกัน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้เรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

 ๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 

 ผู้บริหารควรทําความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาผู้เรียน แผนพัฒนาบุคลากรควรสังเคราะห์
จากผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรสํารวจความ
ต้องการ วัตถุประสงค์การใช้ ความจําเป็นและดําเนินการในส่วนท่ีเป็นความต้องการ ของผลสํารวจและความ
จําเป็น 
 ผู้บริหารควรดําเนินงานตามแผนพัฒนาให้เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) และควรมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตามประเมินผลทุกขั้นตอนตามแผนท่ีวางไว้และนําผลประเมินท่ีไ ด้ไปร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ถึงผลลัพธ์ท่ีได้ รวมท้ังปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นเพื่อนําไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครู ควรวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนําข้อมูล มาวางแผน      
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองยังต้อง
พัฒนา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ บันทึกผลการเรียนรู้หลังแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน ครุควรปรับเปล่ียนวิธีการในการจัดการเรียน การสอน ให้
หลากหลายและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ รวมท้ังส่งเสริมในกลุ่มสาระท่ีดี และดี
มาก 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

๕. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรยึดการดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท้ัง  ๘ข้อ ให้ชัดเจน และต่อเนื่อง
อย่างครบถ้วน และมีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 โครงการสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนา ตีกลองสะบัดชัย ก๋องปูจา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ส่งผลถึงชุมชนโดย
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงการตีกลองสะบัดชัยท้ังระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยามีความรู้เรื่องการตีกลองสะบัดชัย การตีก๋องปูจา 
ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สามารถนําไปขยายผลและแสดงต่อชุมชนในท้องถิ่น มีความอ่อนน้อม อดกล้ัน มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ตารางที่ ๖ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับ
การศึกษาปฐมวัย   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สําคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๒.๕๐ ๒.๕๐  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๗๘ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่   ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



๑๖ 

ตารางที ๗ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๒.๕๐ 

 
๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท               

ของสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๗๘ ดีมาก 

 
 
 
 



๑๗ 

ตารางที่ 8 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๕๘ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
               สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๖ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่   ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 



๑๘ 

ตารางที่ ๙ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๕๘ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๖ ดี 

 


