
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  

ประจำปีการศึกษา 2563 

      ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา          

ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา  2563  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย  โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเสนอ

ต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

               บัดนี ้ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  แสดงในตาราง  สรุปผลได้ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี     ดีมาก   

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
มาตรฐานที่  2   ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้     

    และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดี 

มาตรฐานที ่ 3   คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาเพ่ือนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะหแ์ละสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทัง้แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการ การช่วยเหลือ  
ดังนี้ 
 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
      โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาบูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ครูสามารถออกแบบ         
การจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดทั้งการจัดสภาพห้องเรียนเอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
  

   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
      1. ควรมีสถานที่รองรับการให้บริการ
รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล  
ที่เหมาะสมกับวัยและถูกสุขลักษณะ 
      2. ควรติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหน้าต่างหลัง
ห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

มาตรฐานที่  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

   ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การ 
      เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
       โรงเรียนได้จัดให้มีการบริการที่ดี เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก  ครูผู้สอนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดย
คำนึงถึงพัฒนาการ  และความสนใจของเด็ก ส่งเสริม
ให้เด็กสร้างองค์ความรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริง     
มีทักษะการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมทักษะการคิด
ให้กับเด็ก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้    

   ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การ  
      เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
       ควรนำกระบวนการ PLC เข ้ามาใช ้ในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษา เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู ้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการ
สื่อสารสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 
      เด็กได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ ทั้ง 4 สาระ 
ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของเด็ก  โดยเด็กมี
พัฒนาการทางดา้นร่างกายท่ีดี สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงที่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
 

   คุณภาพของเด็กปฐมวัย          
             
      ควรส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิตประจำวันให้แก่เด็ก  เช่น  การให้ความรู้และ
วิธีการป้องกันโรคติดต่อ  การให้ความรู้และจัด
ประสบการณ์ด้านการจราจร  การให้ความรู้และ       
จัดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเอาตัวเองรอด
จากสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นต้น 

 



 
 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
           โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยได้บรรจุโครงการ
เพ่ือดำเนินการในปีการศึกษา 2564  ในแผนพัฒนาการศึกษา  2561-2565  และแผนประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
           1. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างโรงอาหารพร้อมจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีประจำโรงอาหาร เพ่ือใช้ 
               สำหรับการให้บริการรับประทานกลางวันสำหรับเด็ก  
           2. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหน้าต่างหลังห้องเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม 
               ความปลอดภัยสำหรับเด็ก 
           3. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning     
              Community 
           4. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี   
               พัฒนาการทางด้านภาษาใช้สื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
           5. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถทางด้านการใช้ทักษะชีวิตประจำวันให้แก่เด็ก  โดยดำเนินโครงการ                    
               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
   1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ    
               การจัดการเรียนรู้ 
   2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
               ทางวิชาชีพ 
   3. พัฒนาคุณภาพของเด็กโดยส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
           1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ   
               การก่อสร้างโรงอาหารพร้อมจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีประจำโรงอาหาร และโครงการติดตั้ง ตะแกรง  
               เหล็กดัดหน้าต่าง 
           2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ   
              การจ้างผู้ปฏิบัติงานสอนทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

 



 
 

 
 



            สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  
               โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์       ประจำปีการศึกษา 2563 
 
      ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2563  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               บัดนี ้ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  แสดงในตาราง  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 กำลังพัฒนา     ปานกลาง     ดี     ดีเลิศ     ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาเพ่ือนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะหแ์ละสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทัง้แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   คุณภาพของผู้เรียน 
 
      โรงเรียนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดย
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  
นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเองในกลุ่มวิชาเลือกเสรีตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษา  นักเรียนมีทักษะเฉพาะ
ด้านตามศักยภาพของตนเอง  มีทักษะการอ่าน  
การเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา  
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความมั่นใจ  และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมส่งเสริมใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ทำ
ให้นักเรียนค้นหาความถนัดความสามารถ  ของ
ตนเอง  สามารถเรียนรู้สู่การปฏิบัติและใช้ทักษะใน
การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

   คุณภาพของผู้เรียน 
 
      ควรส่งเสริมทักษะของผู้เรียนทางด้านการคิด
วิเคราะห์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และควร
พัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษหรือ 
เด็กเรียนร่วม    
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   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
      โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ  มีการ
พัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ  มีการกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมาย  และอัตลักษณ์ในการพัฒนา
ผู้เรียน  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กำหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดหลักการโรงเรียน 
เป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
จัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปี กำหนดปฏิทินใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือทำแผนสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน/
โครงการ และรายงาน ต่อผู้เกี่ยวข้องรับทราบ   
เมื่อเกิดปัญหาติดขัดข้ึน จึงนำปัญหานั้นกลับไปสู่
กระบวนการย้อนกลับมาร่วมคิดติดตามงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง   
       ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
พอเพียงและมีคุณภาพ โรงเรียนมีระบบการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายและ
หน่วยงานต่าง ๆ มีมาตรการหลักป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติการของสถานศึกษา โรงเรียนมีแนวทางการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา  เน้นการ
ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
      ควรมีการสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา โดยจัดจ้างบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนสาขาวิชาที่ 
ขาดแคลน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
      ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในด้าน
การพัฒนาสื่อ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน 
การสอน   



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
      ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
      มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ระบุเทคนิค รูปแบบ
และวิธีการสอน โรงเรียนได้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
      ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
      ควรนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ให้ครอบคลุมใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ  โดยโรงเรียนควรดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการที่
หลากหลายและตามสภาพจริง 

 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

           โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยได้บรรจุโครงการ
เพ่ือดำเนินการในปีการศึกษา  2564  ในแผนพัฒนาการศึกษา  2561-2565  และแผนประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 ดังนี้ 
          1. โรงเรียนควรดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
          2. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษหรือเด็กเรียนร่วม       
             3.  โรงเรียนมีการดำเนินงานตามโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้มีบุคลากรที่มี   
             จำนวนเพียงพอต่อโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
          4. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพ่ือรองรับระบบการเรียนการสอน   
             ออนไลน์ ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          5. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ในการ 
             จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

 
 



แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพโดยส่งเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพโดยส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
              การสื่อสารและการสร้างนวัตกรรม 
  3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
             จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  5. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี   
              สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
   1. การสร้างเครือข่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษหรือเด็กเรียนร่วม สำหรับ    
              โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 
 2. การขอรับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 


