
 
 

ค าน า 
 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่   ๓๐ เดือนมิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณะชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียน เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  สังกัดเทศบาล นครสงขลา  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๑๖ มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงาน
การประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
         โรงเรียน เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 



 
 

สารบัญ 
 
 
เรื่อง                    หน้า  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)              ก 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน        ๑ 
ตอนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 85 
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          ๑ 93 
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้                      435  
รายชื่อคณะท างาน               450 
ภาคผนวก                 451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา             
๒๕60 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    

มาตรฐานที ่๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ 
                เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  
                และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม  
ที่สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย 
                ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
                ท้องถิ่น 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

4.50 ดีเยี่ยม ✔ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 
มาตรฐานที ่๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ 
                  ประชาคมอาเซียน 

 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันใน 
                  สังคมได้อย่างมีความสุข 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่  ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   
    รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนว 

                   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๐0 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี 
                   สุนทรียภาพ 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
                   และจุดเน้น 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่  
                   ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

๕.00 ดีเยี่ยม ✔ 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๙๔ ดีเยี่ยม ✔ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ  ๔.๙๔  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

 


