
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง ......................โรงเรียน...............................     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนอง 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report :SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒    
    ที่อยู่  เลขที่  ๒  ตำบล ท่าเรือ   อำเภอ ท่ามะกา  จังหวัด กาญจนบุรี  ๗๑๑๓๐ 
    โทรศัพท์   ๐-๓๔๕๖-๑๙๘๓    e-mail        watmai_๕๓@gmail.com 
    เว็บไซด์        https://www.facebook.com/watmai๒๔๘๑ 
    ปรัชญาของโรงเรียน : สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข 
 วิสัยทัศน์ :  เราคือ นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ( We are Education Innovation) 
         นิยามศัพท์    เรา หมายถึง โรงเรียน นักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

                            นวัตกรรม  หมายถึง หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพ 

    การศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ : ๑. พัฒนาครูและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการนำแนวคิดปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
       ๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อเพ่ิม 
                  ประสิทธิภาพ คุณภาพ ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา 
                    และระดับประถมศึกษา 
 
 
       ๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับก่อน 
             ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
       ๔. สร้างความมั่นคงระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและทุกภาคส่วน ในการบริหารและจัดการศึกษา 
                   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       ๕. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลสาร สนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหาร 
               จัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ 
 เอกลักษณ์ :  ภูมิทัศน์งามตา 
 อัตลักษณ ์:   ยิ้มไหว้ สวัสด ี
 
2. เปิดสอนระดับชั้น   

อนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3     จำนวนนักเรียน  54  คน  จำนวนครู  3  คน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวนนักเรียน  137 คน  จำนวนครู  ๘ คน 

3. ผู้บริหารโรงเรียน  นางภรภัทร  อรุณแข หมายเลขโทรศัพท์ 089-8366658 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท   สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๕  พ.ย. ๒๕๕๕ – ปัจจุบนั เป็นเวลา 9  ปี 5 เดือน  19 วัน   
๔. เงินงบประมาณที่ได้รับท้ังหมดจากส่วนกลางไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้าง   จำนวน  1,033,875    บาท 
เงินบริจาค หรือการได้รับสนับสนนุอ่ืนๆ ท่ีได้จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน จำนวน 158,247.37 บาท 
5. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
    - ห้องวิทยาศาสตร์   - ห้องคอมพิวเตอร์ 
  - สระว่ายน้ำ    - ห้องผลงานนักเรียน 
  - ห้องสังคมศึกษา   - ห้อง English language room 
  

mailto:watmai_53@gmail.com
https://www.facebook.com/watmai๒๔๘๑
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 - ห้องสมุด    - ฐานการเรียนรู้ที1่ ห้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  - ฐานการเรียนรู้ที่2 เห็ดจ้าเห็ด  - ฐานการเรียนรู้ที่3 Vegetables garden 
  - ฐานการเรียนรู้ที่4 ธนาคารขยะ  - ฐานการเรียนรู้ที่5 W.M.hairdresser 
  - ฐานการเรียนรู้ที่6 ฅนรักษ์ถ่าน  - ฐานการเรียนรู้ที่7 English language 
  - ฐานการเรียนรู้ที่8 ปุ๋ยหมักชีวภาพ - โรงอาหาร 
  - สวนหย่อมหน้าอาคาร   - ห้องพยาบาล 
  - สนามกีฬา    - ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน  
6. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  

๕.๑ รางวัลผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2563 
 5.2 รางวัลคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทุกด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา2563 

๕.๓ รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา ๒๕๖3- ๒๕๖5 
5.4 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี

การศึกษา2564 
 ๕.๔ ครูผู้สอนดีเด่นระดับทองระดับปฐมวัย ในอำเภอท่ามะกา ประจำปีการศึกษา 2564 
 ๕.๔ ครูผู้สอนดีเด่นระดับทองกลุ่มสาระภาษาไทย ในอำเภอท่ามะกา ประจำปีการศึกษา 2564 
 5.5 ครูผู้สอนดีเด่นระดับทองกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในอำเภอท่ามะกา 
ประจำปีการศึกษา 2564 
7. โอกาส และข้อจำกัดของโรงเรียน 
    โอกาส นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียนมีส่วนร่วม “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบๆโรงเรียนให้การสนับสนุน ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ(SCG) โรงเรียน
นำร่อง Small Smart English Program และโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ที่สนับสนุนด้านการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น รองรับความต้องการด้านคุณภาพการศึกษาในอนาคต และยึดมั่นคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรตรงตามสาขาวิชาสอนตรงความถนัดของตนเอง มีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
             ข้อจำกัด  สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีฐานะ
ยากจน ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่องการเรียนและการอบรมสั่งสอนส่งผลให้ลูกมีปัญหา
ด้านพฤติกรรม ชุมชนมีแหล่งอบายมุข ร้านเกม ปัญหายาเสพติดจึงมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด19ที่มีความรุนแรงในปีการศึกษา2564 ทำให้การจัดเรียนการสอนไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ  
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การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. ในภาพรวม มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

เมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย      มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม   
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

2. กระบวนการพัฒนา  
ผู้บริหารโรงเรียนวัดใหม่เจริญผลมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีภาวะผู้นำมีการบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียนโดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) เพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
คือ การจัดตั้ง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนประสบ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ผู้บริหารมีการวางแผน
ร่วมกับคณะครใูนการปรับรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิประจำวันได้โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในทุกข้ันตอน ซึ่งประกอบไปด้วย  ๖  ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ขั้นสำรวจ (E-explore) 
๒. ขั้นสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด (C-converse)  
๓. ขั้นการวางแผน (P-plan) 
๔. ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน (I-implement) 
๕. ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน (E-evaluation) 
๖. ขั้นการปรับปรุงแผนงาน (R-revision) 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา  พร้อมทั ้งน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
พ ัฒนาระบบการเร ียนการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข ส่งเสริมสร้างความพร้อม และความ
เข้มแข็งแก่โรงเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจชัดเจน มีการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่ใ ห้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้นักเรียนได้เรียนรู้ลดความเลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา จัดครูผู้สอนให้ตรงตาม
ความสามารถและความถนัด  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู  จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  การ
ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งเสริมการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อันสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก  เขียนได้ พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสาร การคิดคำนวณ  ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เพื ่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามารถในการแก้ปัญหา   
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เน้นการใช้คำถามเพื ่อพัฒนาทักษะการคิดของผู ้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการสอนโดยใช้

กระบวนการ Active Learningโดยมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีระบบตามโมเดล PLSRD  
พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางการดำเนินงานของ โรงเรียนนำร่อง Small 
Smart English Program และโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
จังหวัดกาญจนบุรีในการพัฒนากรอบสมรรถนะ  10 ประการ มี
โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกคนให้เป็นไป ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา   จัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นโรงเรียนที่ต้องการฝึก
ทักษะชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียน
ได้มีทักษะการอยู ่ร ่วมกันและการใช้ชีว ิตอย่างมีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  เป็นต้น มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล พร้อม
ให้บริการแก่ผู้เรียน  จัดกิจกรรมตามโครงการผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนในการต่อยอด
ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไป 

โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม  
สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้าน  โดยมุ่งเน้นให้
เด็กเกิดทักษะต่าง ๆ ผ่านการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ รู้จักคิดแก้ปัญหาได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบ 
On – Line มากขึ้น จึงได้มีการใช้เทคโนโลยี และสื่อในการจัดการเรียนการสอน เมื่อสามารถกลับมาจัดการเรียน
การสอนได้ปกติแล้วนั้น ทางระดับชั้นปฐมวัยก็ได้เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัยที่สอดคล้องเหมาะสมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีการจัดสภาพแวดล้อม ทั้ง
ภายนอก และภายในห้องเรียนให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้ 

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้นจากค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องในสถานการณ์ไวรัสโควิด19
แพร่ระบาด  ทำให้สถานศึกษาทบทวนค่าเป้าหมายนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และเพ่ือให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครองคลายความกังวล  ที่ต้องสอนทบทวนนักเรียนขณะเรียนรู้อยู่บ้าน   ครูมีการปรับรูปแบบการสอนให้
เหมาะกับสถานการณ์ มีการพัฒนาด้านการสอนผ่านเทคโนโลยี   แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น      
tiktok ,youtube , kinemaster  , capcut  ,google forms, word wall  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ 
แต่นักเรียนบางคนยังขาดความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ทำให้การเรียนรู้ขาดการติดต่อสื่อสารช่วยเหลือ แต่ทาง
โรงเรียนพยายามหาวิธี ช่องทางในการช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกช่วยสอนตามบ้านเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน      จากปีการศึกษา2564 การจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคเรียนที่
2 สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด19 เริ่มดีขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถมาเรียนในรูปแบบ On-Site ได้ที่โรงเรียน
ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะ ได้ตามแผนกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Active Learning  สามารถซ่อมเสริมทักษะด้านการอ่านเขียน คิดคำนวณให้กับนักเรียนได้   

PLSRD Model  
(คำอธิบายวงล้อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

แนบท้ายแผนพัฒนา) 



ก 
 

  
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แผนพัฒนางานที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แผนพัฒนางานที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมกับวัย 
แผนพัฒนางานที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 
แผนพัฒนางานที่ ๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 

 แผนพัฒนางานที่ ๕ การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้เหมาะสมกับวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนพัฒนางานที่ ๑ การพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด  
                        คำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  
แผนพัฒนางานที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
แผนพัฒนางานที่ ๓ พัฒนาระบบการเรียนการสอน



 

ข 
 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลฉบับนี้  เป็นการ
สรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน คือ 
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน คือ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที ่ควรพัฒนา และระบุแนวทาง    การพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต จัดทำขึ ้นตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และ   ให้ทราบผลผลิต 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน และระบบประเมินคุณภาพภายใน นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 256๓ ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล  ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
 
            (นางภรภัทร  อรุณแข) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
            4  พฤษภาคม 2565 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
คำนำ ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน ๒ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๓ 
 สรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก   6 
ส่วนที2่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 8 
ระดับปฐมวัย 8 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 8 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 8 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 14 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 15 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 18 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 20 
ส่วนที3่สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 22 
 ระดับปฐมวัย 22 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 26 
ส่วนที4่ภาคผนวก 30 
• การให้ความเห็นชอบเอกสาร  
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  
• ประกาศโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
• ประกาศโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เรื่อง  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  
• จำนวนและร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา  
     ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 1   

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
   
  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒    
    ที่อยู่  เลขที ่ ๒  ตำบล ท่าเรือ   อำเภอ ท่ามะกา  จังหวัด กาญจนบุรี  ๗๑๑๓๐ 
    โทรศัพท์   ๐-๓๔๕๖-๑๙๘๓  
    e-mail        watmai_๕๓@gmail.com 
    เว็บไซด์        https://www.facebook.com/watmai๒๔๘๑ 
    เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นางภรภัทร  อรุณแข      โทรศัพท์ 089-8366658 
e-mail  : Khondi2009@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
(ศษ.ม.) สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๕  พ.ย. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็น
เวลา _9  ปี   5  เดือน  15 วัน   
 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ลูกจ้าง 
เจ้าหน้า
ที่อ่ืนๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 1 10 - 1 - ๑ 13 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 9 3 0 1๓ 

  

 

 

 

 

mailto:watmai_53@gmail.com
https://www.facebook.com/watmai๒๔๘๑
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

กลุ่มสาระวิชา/สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา        1 - 

การประถมศึกษา 2 2๐ 

การศึกษาปฐมวัย 2 2๐ 

ภาษาอังกฤษ 2 20 

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 2๐ 
ภาษาไทย ๑ 2๐ 

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ๑ 2๐ 

สังคมศึกษา ๑ 2๐ 

พลศึกษา ๑ 2๐ 

รวม 12 - 
 

 3. ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564 รวม 17๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 1 6 11 17 17 

อ.2 1 7 8 15 15 

อ.3 1 11 11 22 22 

รวม 3 24 30 54 18:1 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ป.1 1 10 11 21 21 

ป.2 1 16 12 28 28 

ป.3 1 10 12 22 22 

ป.4 1 8 6 14 14 

ป.5 1 14 9 23 23 

ป.6 1 18 11 29 29 

รวม 6 76 61 137 22.83:1 

 

ระดับ จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ปฐมวัย 3 24 30 54  

ประถมศึกษา 6 76 61 137  

รวมทั้งหมด 9 100 91 191  

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

  ระดับปฐมวัย ( ร้อยละของเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ) 

ระดับ 
ชั้น 

 
จำนวน
นักเรียน 

 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน (คน) 

ระดับคุณภาพ 
๓  

ทั้ง ๔ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

อ.๑ ๑7 17 82.35 14 82.35 14 82.35 14 82.35 14 82.35 
อ.๒ 14 13 92.85 11 78.57 11 78.57 11 78.57 11 78.57 
อ.๓ 22 22 100 19 86.36 22 100 17 77.27 17 77.27 

รวม 53 52 275.20 44 247.28 47 260.92 42 238.19 42 238.19 

ร้อยละ   91.73  82.43  86.97  79.40  79.40 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓  

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 
(คน) 

19 27 21 13 22 28 130 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 11 17 14 9 13 19 63.85 

คณิตศาสตร์ 15 19 20 10 13 21 75.38 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11  15 20 10 10 16 63.08 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 26 21 13 20 28 96.15 

ประวัติศาสตร์ 19 27 21 13 21 28 99.23 

สุขศึกษาและพลศึกษา 19 27 21 13 22 28 100.00 

ศิลปะ 14 27 21 10 21 28 93.08 

การงานอาชีพ 17 27 21 10 22 28 96.16 
ภาษาอังกฤษ 12 19 10 11 16 21 68.45 

รวม(ร้อยละ) 78.95 83.95 89.42 84.62 79.80 86.11 83.93 

 
 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
อนุบาล 1 82.35 82.35 82.35 82.35
อนุบาล 2 92.85 78.57 78.57 78.57
อนุบาล 3 100 86.36 100 77.27
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120
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ภาษาไทย
63.85

คณิตศาสตร์
75.38

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
63.08

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

96.15

ประวัติศาสตร์
99.23

สุขศึกษาและพลศึกษา
100.00

ศิลปะ
93.08

การงานอาชีพ
96.16

ภาษาอังกฤษ
68.45

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖4



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2555 

 

            ๖ 

 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 
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ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น  ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัด 
ตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษที่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ดี 
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ส่วนที่ 2 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ได้ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องตาม

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการ (๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา 
ความต้องการของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (๒) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓) 
ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ (๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ (๕) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำมาพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  จึงมีผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลมีการพัฒนาให้กับเด็กครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ดังต่อไปนี้ 

 พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลจัดกิจกรรมให้เด็กแบบOn Hand On Site ได้เรียนรู้
อยู่บ้าน และท่ีโรงเรียน เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

✓  

✓  

✓  
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มาตรฐานของกรมอนามัย เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในทุก ๆ วัน มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงในแต่
ละภาคเรียน มีการตรวจสุขภาพ ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจฟัน และความสะอาดของร่างกาย มีการให้เด็กดื่ม
นมจืดทุก ๆ วัน เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสูง ในช่วงเช้ามีการให้เด็กได้ออกกำลังกายเป็นกิจกรรม BBL ใน
ทุก ๆ เช้า ซึ่งเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว และทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้
ดี มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อสุขภาพเพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ ดี มีการส่งเสริมให้เด็กดูแลสุขภาพและ
ช่วยเหลือตนเอง แนะนำการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ปลูกฝังให้เด็ก ๆ พึงปฏิบัติอยู่เสมอ เพ่ือ
สร้างสุขนิสัยที่ดี มีการสร้าง และปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัย และการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ กิจกรรมรับประทาน
อาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ กิจกรรมปลอดภัย
ห่างไกลโรค อุบัติเหตุ ต่อต้านยาเสพติด โดยการให้ความรู้ คำแนะนำ ดูวีดีทัศน์เกี ่ยวกับสิ่งเสพติด และ
อบายมุข ให้เด็ก ๆ นั้นเกิดความตระหนักถึงพิษภัยให้มากขึ้น อีกทั้งทางโรงเรียนวัดใหม่เจริญผลยังคงให้
ความสำคัญในการเฝ้าระวัง โดยวางมาตรการอย่างเข้มงวดในการดูแลและให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) แก่เด็ก ๆ   

 พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย  เห็นได้จากการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ที ่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม ด้วยวิธีที่
หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษา ซ่ึงเด็กมีความสขุและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตร ีและการ
เคลื่อนไหว มีกิจกรรมในโครงการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-hand On-Line On-site และOn – Demand ให้เด็กได้ความรู้มากที่สุด
ในช่วงการปิดเรียนในสถานการณ์โควิด 19 มีพิธีปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมค่ายวิชาการอนุบาล Kindergarten 
Camp ให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกทางความคิด และความสามารถของตนเอง มีร่องรอยเอกสาร อบ.1 อบ.2 
แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน และแบบสังเกตพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

 พัฒนาการทางด้านสังคม  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ รู้จักปรับตัว
เข้ากับผู้อื่น มีวินัยใจตนเอง รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ในการจัด
ประสบการณม์ีการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ฝึกเด็กรู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ส่งเสริมให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  มีวินัยต่อห้องเรียน ประหยัดและพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม เห็นได้จากการที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับ 
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เด็ก ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ แม้ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ On – Line ก็มีการส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก เช่น การอธิบายผลงานของตนเองให้คุณครู
ฟัง การกล้าพูด กล้าถามในคณะเรียน และสนทนากับคุณครูผ่าน VDO CALL เป็นต้น มีการสวดมนต์สุด
สัปดาห์ นั่งสมาธิ และกิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย มารยาทงาม ที่ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
และรักความเป็นไทย อีกทั้งยังให้เด็กเรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และเข้าแถว 
เดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบได ้

 พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้  กิจกรรมเสริมทักษะสร้างความรู้  ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าสนทนาซักถามและหา
คำตอบ มีทักษะในการดำเนินชีวิต อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะกับวัย มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเห็นผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย 
ๆ ได้  สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ และใช้สื่อเทคโนโลยี เห็นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมด้วย
วิธีที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เล่นตามมุม/บทบาทสมมุติ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงการที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทย  เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมการทดลองอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าในช่วงที่เรียนแบบ On – Line 
นั้นเด็กจะเรียนรู้อยู่บ้าน แต่เมื่อเปิดทำการเรียนการสอนปกติแล้วนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ได้
เรียนรู้ ทดลองกันอย่างสร้างสรรค์ 

2.ผลการดำเนินงาน 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และสามารถดูแลความปลอดภัยของ

ตนเอง และผู้อื่นได้ คิดเป็นร้อยละ 96.29 มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และรู้จักดูแลความปลอดภัยของตนเอง และผู้อ่ืนได้ โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันให้
เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการดูแลส่งเสริม และบันทึก
เกี่ยวกับการดื่มนมในทุก ๆ วันของเด็กอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงภาคเรียนละ  2 ครั้ง มี
กิจกรรม BBL มีการทบทวนข้อตกลงเมื่อเข้าห้องเรียน เพ่ือให้เด็ก ๆ รู้จัก และตระหนักในการดูแลตนเอง และ
ผู้อื่นให้ปลอดภัย มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด และโรคติดต่อจากการใกล้ชิด และการอยู่
ร่วมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ใน
การดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของเด็ก  

สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สอดแทรกในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม ทำให้เด็กเกิดความสนใจ อยากท่ีจะเรียนรู้ และทำกิจกรรม 
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ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะสงสัย แล้วซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ ส่งเสริม

ให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีทักษะการเคลื่อนไหวและการพัฒนากล้ามเนื้อตามวัย  สามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัต ิ10 ประการ มีนิสัยรักการอ่าน มีการส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทาน หรือหนังสือที่สนใจ แล้วนำมาบอกเล่า
ให้ครู และเพ่ือน ๆ ได้ฟัง เพ่ือเป็นการให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพของแต่ละ
บุคคล เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การฉีก ตัด ปะ พิมพ์ภาพ ประดิษฐ์
สิ่งต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ และมีความสามรถในการนำเสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ จัด
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือ
สร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส  

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มี
มารยาทที่ดี รู ้จักทำความเคารพผู้ใหญ่ อ่อนน้อม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้ว ยตนเอง 
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เก็บของเล่นของใช้
ของตนเอง และส่วนรวมเข้าที่เมื่อใช้เสร็จ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และรู้จักทดแทน
พระคุณพ่อ แม่ หรือปู่ย่า ตายาย ที่เลี้ยงดูเรามา รวมไปถึงกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันพระ วัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 

สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐาน ได้ฝึกสรุปความคิด
รวบยอดได้เอง เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ ได้ทดลอง สังเกต คิดวิเคราะห์ รู ้จัก
แก้ปัญหา กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทาน และเล่านิทานให้ครู และเพื่อนฟัง ส่งเสริม
ให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  

สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จำนวน 53 คน แล้วนำมา
ประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่าจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
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จากแผนภูมิ พบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีผลการประเมินด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 82.35 , 82.35 , 82.35, 82.35 ตามลำดับ 

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีผลการประเมินด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 92.85, 78.57 , 78.57 , 78.57 ตามลำดับ 

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีผลการประเมินด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 , 86.38 , 100 , 77.27 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดีเลิศร้อยละ 91.73 , 82.43 , 86.97 , 79.40 ซ่ึงด้าน
ร่างกาย  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (เป้าหมายสถานศึกษา ร้อยละ 80.00 ) ส่วนด้านอารมณ์
จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  รวมผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ร้อยละ79.40 
3. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา คิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต 
เปรียบเทียบ จำแนก สืบเสาะหาความรู้ แล้วให้เด็กนำมาสนทนาพูดคุย หรืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันได้ รวมไปถึงการปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี การรู้จักดูแลความสะอาด ซึ่งในปีการศึกษา 2564 เป็นช่วง
ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้ต้องเข้มงวดในเรื่องของความสะอาด ระความปลอดภัยกันเป็นอย่าง
มาก ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เสริมพัฒนาการให้เด็กได้รับการพัฒนาแบบรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชดัเจน 
มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยที่เน้นคุณภาพเด็กรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีโครงการ 
Small Smart English Program กิจกรรม Active Learning และการใช้สื ่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจ
กรรมการบริหารการจัดการชั้นเรียน โดยหลักสูตรมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ตระหนักรับรู้  
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา มี
การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของ
โรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนที่โรงเรียน สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพเด็กให้ดียิ่งขึ้น  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
เข้ามาศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และกลุ่ม มีมุมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนเรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อสืบเสาะหาความรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ
จากธรรมชาติ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  มีการชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จนเป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับจากชุมชน เช่น การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด โรคโควิด-19 ติดตาม ส่งมอบงาน เข้าสอนเข้าเยี่ยมถึงบ้านนักเรียน เป็นต้น มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 
2. ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ เพื่อเน้นคุณภาพของผู้เรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ซึ่งในการทำหลักสูตรนั้นได้รับความร่วมมือจากคุณครู 
ผู ้ปกครอง และชุมชน หลักสูตรมีความยืดหยุ ่น สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น  และการลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อ 

 

 



 

14 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น   ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  มีมุมหนังสือท่ีจำเป็นต่อพัฒนาการ
ของเด็ก  ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มี
พื้นที่สำหรับล้างหน้า แปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัย 
พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับเด็ก มีครูผู้สอนที่มีวุฒิ และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอทุกระดับชั้น มี
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน
ล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำป ีและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน ผู้บริหารมีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

3. จุดควรพัฒนา  

 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ และการสร้างสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และพอเพียงต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็ก และครอบคลุมตามหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา  

 การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา รวมไปถึงการมุ่งเน้นให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต ครูมีการเยี ่ยมบ้านเด็กเพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างรองรับการดูแลและช่วยเหลือตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์กิจกรรมและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก จัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์และใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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การวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของผู ้เรียนในระดับปฐมวัย และการวิเคราะห์
แผนการจัดประสบการณ์ในการนำทักษะสมอง Executive Functions หรือ EF มาใช้กับเด็ก โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน เห็นได้จากโครงการมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น โครงการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มี
การวางแผนการจัดทำโครงการ และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีแผนการจัดประสบการณ์ในรูปแบบการบูร
ณาการการเรียนสอนแบบ Active Learning  เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ชุมชน  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดทำ/หาสื่อที่เสริม 
และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดมุมประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  และนำผล
การประเมินโครงการมาปรับปรุงพัฒนาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้เห็นถึงศักยภาพในการจัดประสบการณ์ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ในโรงเรียนวัดใหม่เจริญ
ผลของเรา 

    ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพื ้นที ่แสดงผลงานเด็ก พื ้นที ่สำหรับมุมประสบการณ์โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือนิทาน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะสร้างสรรค์  มุม
เกมการศึกษา เป็นต้น โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เช่น สนามเด็กเล่น 
เครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ บ่อทราย สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย การเรียนรู้การพัฒนาโดยใช้สมองเป็นฐาน ( BBL) 
เป็นต้น 
2. ผลการดำเนินงาน  

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ให้เด็กสามารถใช้สื ่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที ่เหมาะสมกับวัยในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เพื ่อให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผลด้วย
วิธีที่หลากหลาย การศึกษา วิจัย จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ทั ้ง 4 ด้าน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที ่ดี ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็กเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
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3. จุดควรพัฒนา  

 ครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้    และมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ทั้งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  และส่งเสริมพฤติกรรมความประพฤติของผู้เรียนให้รอบด้าน  
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหาความรู้  และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้
มากยิ่งขึ้นเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมมีการปรับปรุงหลักสูตรใน
เรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้   
 
 
 

✓  

✓  

✓  
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ทักษะพื้นฐาน เจตคติที ่ดีต่องานอาชีพโดยจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและชุมชนในส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ฐานห้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเห็ดจ้าเห็ด ฐาน
ร้านตัดผม ฐานว่ายน้ำเพื่อชีวิต ฐานฅนรักษ์ถ่าน ฐานEnglish language room  ฐาน vegetable 
garden ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคมที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที ่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ความสุข โดยมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนตามโมเดล PLSRD เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
ด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(Active learning) ที่โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าหากได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจะสามารถสร้างผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะตามที่
โรงเร ียนกำหนดได้ มีการจัดกิจกรรมเสริมในช่วงพักกลางวันในด้านการพัฒนาการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านข่าว/ประชาสัมพันธ์ การตอบคำถาม การแสดงบทบาทสมมุติ  กิจกรรม
แสดงผลงานนักเรียน เช่น แฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน ชิ้นงาน  ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้สื่อในการสอน(ทะเบียนการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
เทคโนโลยีในการสอน)มีห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสังคมศึกษา ห้องสมุด ห้อง
ผลงานนักเรียน ห้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องวิทยาศาสตร์  สระว่ายน้ำ(ในปีการศึกษา
2564งดใช้สระว่ายน้ำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19) ที่มีความพร้อมใช้งาน ปลอดภัย 
แข็งแรง มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  ถึงแม้บางช่วงเวลาโรงเรียนต้องมีการสอนแบบOn-hand  
และ On-demand ในช่วงสถานการณ์ไวรัสcovid19ระบาด ครูมีการการมอบหมายภาระงานตาม
ความเหมาะสมของนักเรียนและผู้ปกครอง และกิจกรรมฝึกปฏิบัติง่ายๆให้นักเรียนปฏิบัตินอกเหนือ
ใบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีการจัดทำวิจัยชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนา แก้ไข ในการจัดกาเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ตามส่วนที่กล่าวมานี้เป็นส่วนสำคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนด  
ผลการดำเนินงาน  

 สถานศึกษาได้ตั ้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษา  และรวบรวมข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่างๆ ตามแผนการเก็บรวบข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จำนวน 
130 คน) ของสถานศึกษา พบว่า 

การประเมินด้านการอ่าน  พบว่า นักเรียนจำนวน 130 คน มีผลการทดสอบการอ่านใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 87.69  

การประเมินด้านการเขียน  พบว่า นักเรียนจำนวน 130 คน มีผลการทดสอบการเขียนใน
ระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  87.69 

ผลการประเมินด้านการคิดคำนวณ พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็น
ร้อยละ 87.69 
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การประเมินด้านการสื่อสาร  พบว่า นักเรียนจำนวน 130 คน มีผลการทดสอบการสื่อสาร 
ในระดับดีข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ  100.00 

การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินใน
ระดับดีข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ 78.47 

ผลการประเมินด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.08 

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉลี่ยทุกคน  ทุกระดับชั้นพบว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
อันดับที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 96.16 อันดับที่ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 96.15 อันดับที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 93.08 อันดับที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  75.38 
อันดับที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 63.85 อันดับที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 68.45  และอันดับที ่ 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 63.08 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100  ผู้เรียนร้อยละ 93.08    มีความภาคภูมิในใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ผู้เรียนร้อยละ 92.31 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายและผู้เรียนร้อยละ  90.77   มีสุขภาวะทางร่างกาย  จิตสังคมผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. จุดควรพัฒนา การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.6 จัดให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยังต้องพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาจเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด19 ที่ทำการจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพนักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบ  ไม่
สนใจติดตามผลงาน มีการเปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล   เพ่ือ
เป็นการพัฒนาในการกระตุ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ 
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
และลงมติเห็นชอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มี
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
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ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลรายงาน มีการพัฒนาวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการจัดหา สนับสนุนส่งเสริม ปรับปรุง ในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น การชุมชนการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC)เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียน ส่งเสริมการประชุม/
อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะกับการ
เรียนรู้ อำนวยความสะดวกให้กับครูในการใช้สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ มีการติดตามงานโดยการ
ประชุมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อพูดคุย แจ้งข่าวสาร ร่วมกันพัฒนาหรือช่วยเหลืองานนั้นๆให้
ประสบความสำเร็จ มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านครบ100% การติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนหรือการแจ้งข่าวสารทันถ่วงทีในAppication 
line กลุ่มห้องเรียน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนผ่าน  facebook รวมทั้งการระดมทุน
จากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโรงเรียนและทุนสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน สถานศึกษามีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและความสำคัญในการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ มีการนิเทศ 
กำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  เป็นระบบและต่อเนื่องเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ความเชื่อม่ันกับผู้ปกครองชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกในแสดงศักยภาพด้วยผลการประเมินผลงานอาทิเช่น ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติNT  และได้รับ
รางวัลผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ปีการศึกษา2563,รางวัลคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทุกด้าน 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ปีการศึกษา2563   
รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา ๒๕๖3- ๒๕๖5  , รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพผ่านการ
รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา2564 , รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับ
ทองระดับปฐมวัย ในอำเภอท่ามะกา ประจำปีการศึกษา 2564 , รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับทองกลุ่ม
สาระภาษาไทย ในอำเภอท่ามะกา ประจำปีการศึกษา 2564 , รางวลั ครูผู้สอนดีเด่นระดับทองกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในอำเภอท่ามะกา ประจำปีการศึกษา 2564 

2. จุดควรพัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ 
 โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการ 
  จัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งใน 
หลักสูตรและนอกหลักสูตร ถึงแม้ในปีการศึกษา2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทำให้
การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่ผู้บริหารและคณะครูก็มีความพยายามและตั้งใจใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน โดยการดำเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือนักเรียนในช่วงที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้านซึ่งมีการปรับแผนการสอนและเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนและนัดหมายนักเรียนส่งงานเป็นระยะเพ่ือติดตามและช่วยเหลือ เมื่อ
สถานการณ์ไวรัสเริ่มดีขึ้นโรงเรียนก็ไม่นิ่งนอนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ  ส่งเสริมกิจกรรมห้องเรียน
คุณธรรมโดยใช้กระบวนการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ได้แก่ 
ฐานห้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเห็ดจ้าเห็ด ฐานW.M.hairdreeser ฐานว่ายน้ำเพื่อ
ชีวิต ฐานฅนรักษ์ถ่าน ฐานEnglish language room  ฐาน vegetable และฐานน้ำหมักชีวิภาพ 
ให้บริการนักเรียนในการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครมูี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงและได้รับการตรวจให้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหาร ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน
คณิตศาสตร์  สูตรคูณหรรษา  สื่อคณิตคิดสร้างสรรค์โครงงานอาชีพ   โครงการ English Language 
Room สู่วิถีพอเพียง กิจกรรม DLIT (Distance Learning Information Technology) คลังสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในแผนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือนำไปใช้ในรายวิชา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มี ความสนใจและ
นักเรียนที่ต้องการได้รับการส่งเสริมในช่วงพักกลางวัน   ครูและนักเรียนใช้สื่อในการเรียนการ สอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีการประเมินคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาสื่อและนวัตกรรมต่างให้เหมาะ กับ
ผู้เรียนอยู่เสมอ   ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
2. ผลการดำเนินงาน  ครูสามารถปรับวิธีการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการนักเรียนได้เรียนรู้ให้การช่วยเหลือนักเรียน
ทางช่องทาง line facebook ในการติดตามทำภาระงาน รวมทั้งการสอนเป็นรายบุคคลที่บ้าน  มี
กิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อสถานการณ์ไวรัสโควิดเริ่มดีขึ้นครูได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะประเภท
โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  สูตรคูณหรรษา  สื่อคณิตคิดสร้างสรรค์ โครงงานสังคม
ศึกษา  สื่อภาษาไทยแสนสนุก โครงการ English Language Room สู่วิถีพอเพียง และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริงโดยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ1 เรื่อง สถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ 
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โดยมีการติดตามผลจากการนิเทศการเรียนการสอน การส่งแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบันมีการสอดแทรกกรอบสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาด้านทักษะ 
การเชื่อมโยงความรู้มาใช้ในการเรียน มีการจัดห้องปฏิบัติการให้พร้อมกับการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสังคม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการการ
เรียน สระว่ายน้ำ(ในปีการศึกษา2564งดให้สระเนื่องจากรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ)
ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดทำเอกสารงานประจำชั้นเป็นปัจจุบันถูกต้องและ
ครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและนำผลไปออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ติดตามและดูแลนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เสี่ยง
ด้านการขาดแคลนทุนการศึกษา เสี่ยงด้านพฤติกรรม มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น เบอร์โทรศัพท์  line  facebook  รวมทั้งมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
รายงานผลและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องครูทุกคนมีการออกแบบเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประเมินเครื่องมือวัดผล/แฟ้มสะสมผลงาน ผ่าน
คณะกรรมการที่สถานศึกษากำหนดเพื่อช่วยในการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลให้ดียิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้
ครวูิเคราะห์ออกแบบเครื่องมือการวัดผลให้สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีของ Bloom's Taxonomy 
เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านการคิดอย่างมีระบบครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการPLC และให้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมช่วยในการสอน
และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนเพ่ือพัฒนางานสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

3. จุดควรพัฒนา  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษามากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 

 
 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 – 5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

 ระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

►คุณภาพของเด็ก 
   ๑. เด็กโรงเรียนวัดใหม่เจริญผลในระดับปฐมวัยมีน้ำหนัก
และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว และทรงตัวได้ดี
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มี
สุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ รู ้จัก
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
   ๒. มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม
และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   
   ๓. ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   ๔. มีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจ และ
ความรู้สึกที ่เหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจ ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนรักศิลปะ 
ธรรมชาติรอบตัว มีความร่าเริง แจ่มใส มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน คร ู 
 
 

คุณภาพของเด็ก 
- การปลูกฝังในเรื ่องการใช้วาจาสุภาพ
เหมาะสมกับวัย และกาลเทศะ 
- ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน
ออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
เกี ่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา และ
แนวทางการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
มากยิ่งขึ้น  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

►กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง  และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ช ุมชนในการพัฒนาการศึกษา  ใช ้หล ักการบร ิหารแบบ
ประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมบริหาร
จัดการ 
   ๒. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ ่น ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น  
   3. คร ูสามารถปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่อย ่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีด้านการพัฒนาตนเองใน
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถนำ
เทคโนโลยีมาบูรณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
สามารถวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลนำมาจัดทำสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ แล้วนำมาออกแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพเด็ก 
   ๔. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานที ่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา ต ิดตามผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 
►การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   ๑. ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของ
หลักสูตร 
มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการนำผลการประเมิน มา
ปรับเปลี่ยนการสอนเพี่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
และคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก 
    ๒. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มี
พื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์โดยเด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม 
   ๓.โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วย
พ ัฒนาท ักษะการค ิด และเสร ิมสร ้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. วางแผนส่งเสริมให้ครูผู ้สอนในระดับ
ป ฐ ม ว ั ย ป ร ั บ ป ร ุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ การใช้สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนากระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการต่าง 
ๆ ดีขึ้น 
2. ครูและผู้ปกครองร่วมประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีที่
หลากหลายมากขึ้น และนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และวัย 
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 แผนพัฒนางานที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 เด็กท่ีมีพัฒนาการในด้านร่างกายในเรื่องของน้ำหนัก และส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
จะมีการส่งเสริมในเรื ่องของอาหารเช้า และนม ให้เด็กที่น้ำหนัก และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั ้นได้
รับประทาน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับประโยชน์ และคุณค่าอย่างเต็มที่  

1.2 เด็กท่ีมีพัฒนาการในด้านร่างกายในเรื่องของน้ำหนักท่ีสูงกว่าเกณฑ์นั้น จะมีการ 
ควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มีความพอดี และเหมาะสมเพื่อสุขภาพของเด็ก ๆ  
   1.3 ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ล้างมือ และทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของตนเองให้บ่อย
ขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID 19 จึงต้องมีการดูแลเรื่องความ
สะอาด และสุขอนามัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
   1.4 มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็ก ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนางานที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมกับวัย 
  2.1  จัดกิจกรรมดนตรียามเช้า เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านอารมณ์ และจิตใจ

ให้กับเด็ก ๆ ให้เด็กนั้นมีความรู้สึกที่ดี สดใส ร่าเริง เบิกบาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

  2.2  กิจกรรมเล่านิทาน พูดคุยข่าวสารสุดสัปดาห์ ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม พัฒนาความรู้สึกที่ดี มีความเชื่อม่ันในตนเองจากการได้ปฏิบัติกิจกรรม และเป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
 แผนพัฒนางานที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 
   3.1 มีการจัดกิจกรรมสร้างระเบียบวินัย โดยการใช้เพลง และคำคล้องจอง มาปรับ
ใช้ในการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆ โดยจะเป็นคำคล้องจองที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เด็กเองก็จะเกิดความ
เพลิดเพลิน และจดจำสาระเนื้อหาในเพลง แล้วนำมาปฏิบัติตามได้ง่ายยิ่งขึ้น 
   3.2 จัดกิจกรรม สนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเอง ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

แผนพัฒนางานที่ ๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
   4.1 มีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมหลักทั้ง 6 
กิจกรรม ให้มีคุณภาพสำหรับเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่านเหตุการณ์ และสื่อที่หลากหลายให้
เด็กนำความรู้ที ่ได้จากการทำกิจกรรมมาคิด เชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมมาคิดวิเคราะห์ หรือยืดหยุ่น
ความคิดได้ตามวัยของเด็ก 
   4.2 มีการส่งเสริม และเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ โดยการใช้เทคนิคในการส่งเสริม
ด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้ จดจำ และนำไปใช้ให้เหมาะสมตามวัย 
   4.3 มีการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สูตรคูณจากเพลง โดยจะมีการเปิดเพลงยามเช้า ก็จะ
มีการสอดแทรกเพลงสูตรคูณพาเพลิน ให้เด็กได้ฟังในทุก ๆ วัน เมื่อเด็กซึมซับทุก ๆ วันก็จะเกิดการจำจด และ
นำไปใช้ได้ตามวัยของเด็กๆ  
   
 
 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
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  4.4 ส่งเสริม และพัฒนาการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน โดยจะมีการใช้
บัตรภาพพยัญชนะ สระ ตัวเลข และวรรณยุกต์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นอนุบาล 2 ก่อนเริ่มกิจกรรม
หลักในทุก ๆ เช้า  
 แผนพัฒนางานที่ ๕ การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้เหมาะสมกับวัย 
  5.1 มีการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เด็ก ๆ ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างชัดเจน ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

- ในการส่งเสริมด้านภาษาไทย จะเน้นให้เด็กได้รู้จักพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว โดยใน 
แต่ละระดับตั้งแต่ อนุบาล 1 - อนุบาล 3 จะใช้บัตรภาพ กับพยัญชนะ ภาพกับคำ ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ในการทำกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมหลัก ฝึกเรียนรู้ ออกเสียง และการเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้อง เพ่ือให้เด็ก
ได้เรียนรู้ และค่อย ๆ ซึมซับ 
   - ในการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ จะเน้นให้เด็กได้รู้จักตัวอักษร การออกเสียงที่
ถูกต้อง คำศัพท์ง่าย ๆ โดยการสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้ และคำศัพท์ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะเมื่อ
เด็กได้เรียนรู้ และทำซ้ำ ๆ เด็กก็จะเกิดการจดจำ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 

  ๑. สร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน  

๒. จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ  

   3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  และมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วน 

ร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล ให้เพียงพอ เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหา 

ความรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดทีจ่ะพัฒนา 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีความตั้งใจ สนใจในการใฝ่เรียน
ถึงแม้จะมีช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด19
ผู้เรียนมีการปรับตัวให้สามารถเรียนรู้อยู่บ้านได้โดย
การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี มีโครงการ/กิจกรรมประเมิน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
และบันทึกหลักฐานเพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนา เช่น 
มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีละ๑ ครั้ง อย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื่อง และมีการแนะนำในการพัฒนา
โดยเจ้าหน้าที่อนามัย 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เช่น กิจกรรมหน้าชั้นเรียน กิจกรรมการออม 
ร่วมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา จิตอาสา ผู้เรียน
เข้าเรียนกิจกรรมทุกคน  

๓ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา มีการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาที่สนองตอบตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาครบถ้วน เป็นที่ยอมรับของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน 

๔. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มี
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการ  

คุณภาพของผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้น 
ป.๑ - ป.6 จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณ 
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน จัดกิจกรรม 
Active Learning  เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนา
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือเป็นการพัฒนาในการกระตุ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๕. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เช่น โครงการรวม
พลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  โครงการ Small Smart 

English  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและเป็นตัวอย่างที่ดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลมีการบริหารและ
จัดการอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนเข้ากับบริบทของโรงเรียน
และชุมชน มีการปรับแผนพัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดใหม่เจริญผลมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะกับโรงเรียนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เน้นการสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมากขึ้น จัดสภาพแวดล้อม
สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ภูมิทัศน์
งามตา เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศท่ีส่งเสริมในการ
เรียนรู้ครูผู้สอนมีความมุ่งม่ันและสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีการดำเนินการ นิเทศ 
กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูมีความมุ่งม่ันการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โดยการออกแบบจัดกิจกรรม Active Learningให้
นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงถึงแม้จะ
มีการสลับเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด19 ก็มีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์มีการทำโครงงาน/วิจัยเพ่ือให้นักเรียน
เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็น มีการทำงานเป็น
กลุ่มและมีการนำเสนอผลงานที่ตนเองทำได้ 
ภาคภูมิใจผลงาน ส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้า
แสดงออก ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้คุ้มค่า นักเรียนหา
ความรู้โดยการใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
 
 

 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อระดมความคิด ระดมทุน 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง 
และครูควรนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนา
ตนเองในด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนางานที่ ๑ การพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  
 จุดที่จะพัฒนา 
  ผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
  ๑. การกำหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังและการประเมินผล 
  ๒. การฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๓. การเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ๔. การจัดกิจกรรมรักการอ่าน บันทึกการอ่าน เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบฝึกคิดเลข
เร็ว คำพ้ืนฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพบูรณาการกับการเรียนการสอน 
       
แผนพัฒนางานที่ ๒ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จุดที่จะพัฒนา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
  ๑. การกำหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังและการประเมินผล 

๒. การจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรม Active Learning สอดคล้องกับ
สมรรถนะโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
๓. การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย และตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  ๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และสร้างผลงาน 
 
แผนพัฒนางานที่ ๓ การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
 จุดที่จะพัฒนา 
  พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมActive Learning  สอดแทรกสมรรถนะเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ เพ่ิมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
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 แนวทางการดำเนินงาน 

1. เตรียมความพร้อม (Preparing) เป็นขั้นตอนที่คุณครูผู้สอนต้องเตรียมการก่อนที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
1.1 วางเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  
1.2 สอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning โดยเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ASK ได้แก่ 
- เจตคติ / คุณค่า (Actitude) 
- ทักษะ (Skill) 
- ความรู้  (Knowlede) 
ซึ่งกระบวนการนี้เป็น  BAR หรือ Before  Action  Review 

1.4 เตรียมสื่อการเรียนรู้ 
1.5 เตรียมข้อมูลการนำเสนอ 

2. วิพากษ์บทเรียน (Lesson Critique) เป็นขั้นตอนที่คุณครูผู้สอนและคุณครูผู้ร่วมวิพากษ์
แผนการสอนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยเน้นความเป็นกัลยาณมิตร 
2.1 คุณครูผู้สอนอธิบายข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือนครูให้คำวิพากษ์ 
2.3 แลกเปลี่ยนแนวคิด 
2.4 ร่วมกันปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.5 คุณครูผลิตสื่อการสอน 

3. นิเทศการสอน (Lesson Critique) เป็นขั้นตอนที่เพ่ือนครูสังเกตการสอนเพื่อสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ 
3.2 คุณครูร่วมสังเกตการสอน ดูการสอนตามกระบวนการ CRC (Classroom Reflection 

To Change) สะท้อนแลกเปลี่ยน PLC (Professional Learning Community) สร้าง
ให้เป็นวัฒนธรรมในโรงเรียน 

3.3 บันทึกข้อมูลการสอนในรูปแบบเอกสาร และClip VDO 
4. สะท้อนภาพลักษณ์ (refected Image) เป็นขั้นตอนที่คุณครูผู้นิเทศนำข้อมูลที่ได้รับมา

สะท้อนผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.1 คุณครูผู้สอนสะท้อนภาพผลการสอนในมุมมองของตนเอง 
4.2 คุณครูร่วมพิจารณาการสอนสะท้อนภาพผลงาน 
4.3 ทุกคนร่วมกันกำหนดผลงานที่ดีเพ่ือคุณครูผู้สอนนำไปพัฒนาการเรียนการสอน 

5. สู่สายตาชุมชน (Distribution to public) เป็นขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานการดำเนินการ
สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ Line Facebook และการจัด
นิทรรศการ 
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ส่วนที่ 4 
 

ภาคผนวก 
• การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 
• ประกาศโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• ประกาศโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เรื่อง  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
• จำนวนและร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา  
     ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

……………………………………………. 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล  ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – 
Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
     มีมติเห็นชอบในการรายงานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจำปี ปีการศึกษา 2564 ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

      (ลงชื่อ) 

                    (นายสมศักดิ์ ภัทรรัตนานนท์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                      โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 

 

 

      (ลงชื่อ) 

            (นางภรภัทร  อรุณแข) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
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 คำสั่งโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 

     ที่   25 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
..................................................................................................  

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 
9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักสำคัญในข้อ (3) มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา 48    ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 โดยท ี ่ ม ี การประกาศใช ้กฎกระทรวงการประก ันค ุณภาพศ ึกษา พ.ศ . 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 

  เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล  เป็นไปตาม
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งนโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.1  นางภรภัทร  อรุณแข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล  ประธานกรรมการ 
1.2  นางสุพร  สันทัด   ครู อันดับ คศ.3    กรรมการ 
1.3  นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์  ครู อันดบั คศ.1    กรรมการ 
1.4  นางสาวกรพรรณ สมะจิต  ครู อันดับ คศ.1    กรรมการ 
1.5  นางสาวโชติมา แสงศิริ  ครู อันดับ คศ.2        กรรมการและเลขานุการ           

มีหน้าที่ - ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้
มาตรฐานใหม่  3  มาตรฐาน 
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- กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จแต่ละมาตรฐาน  
- ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

2. คณะกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2.1  นางสาวโชติมา  แสงศิริ  ครู อันดับ คศ.2  ประธานกรรมการ 

   2.2  นางสาวปาหนัน ดอนสระ  ครอัูนดับ คศ.1  กรรมการ 
2.3  นางสาวธัญวรรณ  เวชวงศ์        ครอัูนดับ คศ.1  กรรมการ 
2.4  นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์ศักดิ์ ครอัูนดับ คศ.1  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวกมลชนก อัศวสถาพรผล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.5  นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่-  จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื ้อต่อการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-  จัดสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ  หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด   

3. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.1  นางสาวสร้อยทอง ชัยรัตน์  ครู อันดับ คศ.3  ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวปาหนัน  ดอนสระ  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ 
3.3  นางสาวโชติมา แสงศิริ  ครู อันดับ คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   -  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย          
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง และตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนว่าเป็นไปตามที่กำหนด 

4. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน    
4.1  นางสาวโชติมา  แสงศิริ  ครู อันดับ คศ.2  ประธานกรรมการ 
4.2  นางสุพร  สันทัด   ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ  

 4.๓  นางสาวธัญวรรณ  เวชวงศ์  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ 
4.๔  นางสาวปาหนัน  ดอนสระ  ครู อันดับ คศ.๑  กรรมการ 
4.5  นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์ศักดิ์ ครู อันดับ คศ.๑  กรรมการ 
4.6 นางสาวกมลชนก  อัศวสถาพรผล ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
4.7 นางกรพรรณ สมะจิต  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ        
4.8 นายสาโรจน์   อัครมณีกาญจน์ ครู อันดับ คศ.2  กรรมการ        
๔.9  นายสมคิด  นาคศรีพงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.10 นายมนูญ  แผนสมบูรณ์  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
4.11 นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ                  
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มีหน้าที่ -  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อกำหนดแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในทั้งโดยสถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.)  

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว  
ข้างต้นให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต่อไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   1   กรกฎาคม   2564 

 

ลงชื่อ 

         (นางภรภัทร   อรุณแข) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
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ประกาศโรงเรยีนวัดใหม่เจรญิผล 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ที่กำหนด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพ
ในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ในการประชุม ครั้งที่  
1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖4 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล   จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลใน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตามตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา           ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 พฤษภาคม  ๒๕๖4 

 

 

 

                 (นางภรภัทร  อรุณแข)                                      

                                                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวดัใหม่เจริญผล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันท่ี 3 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖4  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่

 มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผูเ้รียน 

   ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค ์

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 

       ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

 ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวดัใหม่เจริญผล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั  และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันท่ี ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖4  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่

 มาตรฐานที่  ๑ คณุภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อม และสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง    
                 การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรยีนวัดใหม่เจรญิผล 
เรื่อง กำหนดเป้าหมายความสำเรจ็ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

..................................................................... 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง ที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย ในอนาคต ประกอบกับ
มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งบริบท จุดเน้น และความ
ต้องการ รวมถึงบริบทของโรงเรียน จึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๗  เดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรังการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล จึงกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ ตามประเด็นการพิจารณา ของมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

   

  ประกาศ ณ วันท่ี  3  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

                                                                        (นางภรภัทร  อรณุแข)                                                        

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหมเ่จรญิผล 
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ตัวชี้วดั และเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดใหมเ่จริญผล 
เร่ือง กำหนดเป้าหมายความสำเรจ็ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

 

 

เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จ ในระดับประเด็นการพิจารณาที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพ 

ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 81.29 ดีเลิศ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

  

        1) มีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย 85 ยอดเยี่ยม 
        2) มีสุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี 90 ยอดเยี่ยม 
        3) สามารถรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 90 ยอดเยี่ยม 
        4) สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และ ทรงตัวได้ 85 ยอดเยี่ยม 
        5) สามารถใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน 90 ยอดเยี่ยม 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  

        6) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 90 ยอดเยี่ยม 
        7) มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 80 ดีเลิศ 
        8) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว     80 ดีเลิศ 
        9) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 90 ยอดเยี่ยม 
        10) มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 80 ดีเลิศ 
        11) มีความรับผิดชอบ 80 ดีเลิศ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

  

        12) สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม 85 ยอดเยี่ยม 
        13) มีวินัยในตนเอง 80 ดีเลิศ 
        14) ประหยัดและพอเพียง 80 ดีเลิศ 
        15) ดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 85 ยอดเยี่ยม 
        16) มารยาทตามวัฒนธรรมและความเป็นไทย 80 ดีเลิศ 
        17) ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 80 ดีเลิศ 
        18) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 80 ดีเลิศ 
        19) ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 80 ดีเลิศ 
    ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  

        20) สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 75 ดี 
        21) อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 75 ดี 
        22) มีความสามารถในการคิดรวบยอด 75 ดี 
        23) มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 75 ดี 
        24) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 75 ดี 
        25) ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 75 ดี 



 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

        26) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 80 ดีเลิศ 
        27) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 75 ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 85.45 ยอดเยี่ยม 
     ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น  

  
 

   1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และบริบทของท้องถิ่น 

85 ยอดเยี่ยม 

 ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
        2) สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 

90 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    
        3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  อีกทั ้งใช ้ประสบการณ์สำคัญ ในการออกแบบและจัดกิจกรรมได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

90 ยอดเยี่ยม 

        4) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล 85 ยอดเยี่ยม 
        5) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 85 ยอดเยี่ยม 
        6) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วยการใชชุ้มชน
แห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community: PLC) เป็นวิธีการในการพัฒนา 

80 ดีเลิศ 

     ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

  

        7) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของ
เด็ก 

85 ยอดเยี่ยม 

        8) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

85 ยอดเยี่ยม 

        9) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน 
สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์  

  

        10) สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครูอย่างเพียงพอและ เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

90 ดีเลิศ 

      ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

  

       11) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มี
การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี   และได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

80 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 83.12 ดีเลิศ 



 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

      ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

  

        1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
ประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 

85 ดีเยี่ยม 

        2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบ
ทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  และเป็นแบบอย่างที่ด ี

85 ดีเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  

  

        3) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด   ปลอดภัย 
อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บ
ดูแลรักษาของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบสวยงาม 

85 ดีเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย  

  

        4) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด   ปลอดภัย 
อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บ
ดูแลรักษาของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบสวยงาม 

85 ดีเยี่ยม 

        5) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  สื่อ ของเล่นที่กระตุ้น
ให้คิดและหาคำตอบ 

80 ดีเลิศ 

      ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  

        6) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย 

85 ดีเยี่ยม 

        7) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู ้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

80 ดีเลิศ 

        8) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก   และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

80 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 82.37 ดีเลิศ 
 

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ ระดับ แปลผล 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80 – 84.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 75 – 79.99 3 ด ี
ร้อยละ 70 – 74.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ 69.99 1 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 

 



43 
 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จ ในระดับประเด็นการพิจารณาที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพ 
ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 81.25 ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
      ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

  

      1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี 80 ดีเลิศ 
      2) นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  แนะนำตนเอง และสนทนาอย่างง่าย 80 ดีเลิศ 
      3) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 75 ดี 
      ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

  

      4) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี 

80 ดีเลิศ 

     ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
      5) นักเรียนมีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่   และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

80 ดีเลิศ 

      ประเด็นพิจารณาที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร   
      6) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 80 ดีเลิศ 
      7) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ 
3 ขึ้นไป 

75 ดี 

      ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
      8) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ 3 ขึ้นไป 75 ดี 
      9) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ 3 ขึ้นไป 75 ดี 
     10) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดบั 3 ขึ้นไป 

75 ดี 

      11) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 ดีเลิศ 

      12) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 3 
ขึ้นไป 

80 ดีเลิศ 

      13) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับ 3 ขึ้นไป 80 ดีเลิศ 
      14) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 80 ดีเลิศ 
      15) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

75 ดี 

      ประเด็นพิจารณาที่ 6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
      16) นักเรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 80 ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   



 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

      ประเด็นพิจารณาที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
      17) นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัย มีภาวะผู้นำ  มีจิตอาสา 85 ยอดเยี่ยม 
      ประเด็นพิจารณาที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
      18) นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี  วันสำคัญและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 85 ยอดเยี่ยม 
      19) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ข้อที่ 7  รักความเป็นไทย ใน
ระดับดีข้ึนไป 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
      20) นักเรียนยอมรับฟังเหตุผล และการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่ืนบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

80 ดีเลิศ 

      ประเด็นพิจารณาที่  4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
      21) นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 80 ดีเลิศ 
      22) นักเรียนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100 ยอดเยี่ยม 
      23) นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 85 ยอดเยี่ยม 
      24) นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 100 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 88.46 ยอดเยี่ยม 
      ประเด็นพิจารณาที่  1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

  

      1)สสถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง  และมีแผนการพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได้ 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่  2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
      2) สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 85 ยอดเยี่ยม 
      3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา 85 ยอดเยี่ยม 
      ประเด็นพิจารณาที่  3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  

      4) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

85 ยอดเยี่ยม 

      5) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสามารถตรวจสอบได้ 

100 ยอดเยี่ยม 

      6) สถานศึกษามีหลักสูตรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
      ประเด็นพิจารณาที่  4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
      7) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ (ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ) 

85 ยอดเยี่ยม 

      8) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 100 ยอดเยี่ยม 
      9) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่   5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  



 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

      10) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 85 ยอดเยี่ยม 
      11) สถานศึกษามีการควบคุมดูแล  ซ่อมบำรุง  ปรับปรุงพัฒนา  ด้านอาคารสถานที่มี่ต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่  6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

  

      12) สถานศึกษามีระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

85 ยอดเยี่ยม 

      13) สถานศึกษามีการสนับสนุน  การบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ 

85 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 81.67 ดีเลิศ 
      ประเด็นพิจารณาที่  1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  

     1)llครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
นำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่  2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  

     2) ครูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

85 ยอดเยี่ยม 

      ประเด็นพิจารณาที่  3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
      3) ครูร้อยละ 80 มีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 

      ประเด็นพิจารณาที่  4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  

      4) ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้ข้อมูล
ย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 ดีเลิศ 

      5) ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 

      ประเด็นพิจารณาที่  5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  

      6) ครูร้อยละ 80 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกการจัดการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 83.93 ดีเลิศ 
 

   
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ ระดับ แปลผล 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80 – 84.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 75 – 79.99 3 ด ี
ร้อยละ 70 – 74.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่าร้อยละ 69.99 1 กำลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิแยกตาม 

ระดับคุณภาพ 
จำนวนนักเรียนมี
ผลประเมินระดับ 
ดี ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ไม่ผ่าน
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ดี (คน) ดีเย่ียม(คน) 

ป.1 19 0 0 6 13 19 100.00 

ป.2 27 0 0 0 27 27 100.00 

ป.3 21 0 0 15 6 21 100.00 

ป.4 13 0 0 0 13 13 100.00 

ป.5 22 0 0 2 20 22 100.00 

ป.6 28 0 0 9 19 28 100.00 

รวม 130 1 0 32 98 130 100.00 

 

ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิแยกตาม 

ระดับคุณภาพ 
จำนวนนักเรียนมี
ผลประเมินระดับ 
ดี ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ไม่ผ่าน
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ดี (คน) ดีเย่ียม(คน) 

ป.1 19 0 7 7 5 12 63.16 

ป.2 27 0 0 17 10 27 100.00 

ป.3 21 0 2 16 3 19 90.48 

ป.4 13 0 0 7 6 13 100.00 

ป.5 22 0 0 7 15 22 100.00 

ป.6 28 0 7 15 6 21 75.00 

รวม 130 0 16 69 45 114 88.11 
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ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564 

ระดับ
ชั้น 

จำ
นว

น 
นร

.ทั้
งห

มด
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิแยกตามสมรรถนะ 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ความสามารถใน
การคิด 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

จำนวน 

ที่ผ่าน
เกณฑ ์ 

ร้อยละ 
จำนวน 

ที่ผ่าน
เกณฑ ์ 

ร้อยละ 

จำนวน 

ที่ผ่าน
เกณฑ ์ 

ร้อยละ 

จำนวน 

ที่ผ่าน
เกณฑ ์ 

ร้อยละ 

จำนวน 

ที่ผ่าน
เกณฑ์  

ร้อยละ 

ป.1 19 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 

ป.2 27 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 

ป.3 21 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 

ป.4 13 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 

ป.5 22 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

ป.6 28 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

รวม 130 130 100.00 130 100.00 130 100.00 130 100.00 130 100.00 

 

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.1-6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิแยกตาม 
ระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนมี

ผลประเมินระดับ 
ดี ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ไม่ผ่าน(คน) ผ่าน (คน) 

ป.1 19 0 19 19 96.30 
ป.2 27 0 27 27 100.00 
ป.3 21 0 21 21 100.00 
ป.4 13 0 13 13 100.00 
ป.5 22 0 22 22 100.00 
ป.6 28 0 28 28 100.00 
รวม 130 0 100.00 130 100.00 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  

โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

(ใส่เคร่ืองหมาย ✓) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง 69.20     
    1.  การอ่านออกเสียงคำ 80.00     
    2.  การอ่านออกเสียงข้อความ 62.00     
สมรรถนะการอ่านรู้เร่ือง 83.06     
    1.  การอ่านรู้เรื่องคำ (จับภาพ) 87.33     
    2.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลา่เรื่องจากภาพ) 65.33     
    3.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลอืกตอบ) 77.33     
    4.  การอ่านรู้เรื่องข้อความ 92.66     

รวม 2 สมรรถนะ 76.13     
 
 

ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖4 
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         ผลเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2563-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการประเมินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 25๖4 
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ผลเปรียบเทียบการประเมินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563-25๖4 
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ปีการศึกษา2563 51.66 61.72 56.69
ปีการศึกษา 2564 54.09 65.22 59.65

ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา 2564



จำนวนและร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา  
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

********************   
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
 

 
ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จำนวนเด็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ท้ังหมด จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ          
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
          

 1) มีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย ร้อยละ  85 53 17 100 14 100 17 77.27 48 90.56 
 2) มีสุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี ร้อยละ  90 53 17 100 13 92.85 22 100 52 98.11 
 3) สามารถรักษาความปลอดภัยของตนเองและ 

   ผู้อื่น 
ร้อยละ  90 53 17 100 13 92.85 20 90.90 50 94.33 

 4) สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 
   ประสานสัมพันธ์ และ ทรงตัวได้ 

ร้อยละ  85 53 14 82.35 11 78.57 22 100 47 88.67 

 5) สามารถใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน ร้อยละ  90 53 17 100 14 100 20 90.90 51 96.22 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
          

 1) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้    
   เหมาะสม 

ร้อยละ  90 53 14 82.35 13 92.85 22 100 49 92.45 

 2) มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ  80 53 14 82.35 12 85.71 17 77.27 
 

43 81.13 
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ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จำนวนเด็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ท้ังหมด จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
 3) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

   ดนตรี และการเคลื่อนไหว     
ร้อยละ  80 53 14 82.35 11 78.57 17 

77.27 
42 79. 24 

 4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ  90 53 14 82.35 13 92.85 21 95.45 48 90.53 
 5) มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือ 

   แบ่งปัน 
ร้อยละ  85 53 14 82.35 10 71.42 22 

100 
46 86.79 

 6) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ร้อยละ  80 53 14 82.35 11 78.57 14 63.63 39 73.58 
 7) มีความรับผิดชอบ ร้อยละ  80 53 14 82.35 10 71.42 10 45.45 34 64.15 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

          

 1) สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร 
   ประจำวันได้เหมาะสม 

ร้อยละ  85 53 14 82.35 12 85.71 20 90.90 46 86.79 

 2) มีวินัยในตนเอง ร้อยละ  80 53 14 82.35 11 78.57 20 90.90 45 84.93 
 3) ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ  80 53 14 82.35 14 100 19 86.36 47 88.67 
 4) ดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ  85 53 14 82.35 11 78.57 22 100 47 88.67 
 5) มารยาทตามวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร้อยละ  80 53 14 82.35 12 85.71 16 72.72 42 79.24 
 6) ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 

   บุคคล 
ร้อยละ  80 53 15 88.23 11 78.57 20 90.90 46 86.79 

 7) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ร้อยละ  80 53 15 88.23 13 92.85 18 81.81 46 86.79 
 8) ปฏิบัติตนเบื้อต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม 
ร้อยละ  80 53 15 88.23 9 64.28 18 81.81 42 79.24 



 
ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จำนวนเด็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ท้ังหมด จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ

การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
          

 1) สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ร้อยละ  75 53 14 82.35 11 78.57 10 45.45 35 66.03 
 2) อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ ร้อยละ  75 53 14 82.35 12 85.71 10 45.45 36 67.92 
 3) มีความสามารถในการคิดรวบยอด ร้อยละ  75 53 14 82.35 10 71.42 17 77.27 41 77.35 
 4) มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ร้อยละ  75 53 14 82.35 12 85.71 10 45.45 36 67.92 
 5) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ร้อยละ  75 53 14 82.35 13 92.85 15 68.18 42 79.24 
 6) ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิด 

   สร้างสรรค์ 
ร้อยละ  75 53 14 82.35 10 71.42 18 81.81 42 79.24 

 7) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  80 53 14 82.35 11 78.57 21 95.45 46 86.79 
 8) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ร้อยละ  75 53 14 82.35 9 64.28 12 54.54 35 66.03 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  บันทึกพัฒนาการนักเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
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จำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา  
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

******************** 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 จำนวน ร้อยละ 

ทั้งหมด            
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ             
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน              

 ประเด็นพิจารณาที่ 1  ความสามารถของผู้เรียนในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณได้  

             

 1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน    
    ภาษาไทย อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ  80 130 13 27 19 13 22 21    115 88.46 

 2) นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ   
   แนะนำตนเอง และสนทนาอย่างง่าย 

ร้อยละ  80 130 12 19 10 11 16 21    89 68.46 

 3) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 130 15 19 20 10 13 21    98 75.38 

 ประเด็นพิจารณาที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

             



 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 จำนวน ร้อยละ 

ทั้งหมด            
 4) นักเรียนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 80 130 12 27 19 13 22 21    114 87.69 

 ประเด็นพิจารณาที่ 3  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

             

 5) นักเรียนมีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และสามารอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของ 
การทำงานได้ 

ร้อยละ  80 130 12 25 18 10 18 25    108 83.08 

 ประเด็นพิจารณาที่ 4  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

             

 6) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 

ร้อยละ 80 130 15 25 19 13 22 28    122 93.85 

 7) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 130 11 15 20 10 10 16    82 63.08 

 ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

             

 8) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 130 11 17 14 9 13 19    83 63.85 

  9) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 130 15 19 20 10 13 21    98 75.38 



 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 จำนวน ร้อยละ 

ทั้งหมด            
 10) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 130 11 15 20 10 10 16    82 63.08 

 11) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 130 17 26 21 13 20 28    125 96.15 

 12) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 130 19 27 21 13 22 28    130 100.00 

 13) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ศิลปะ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 130 14 27 21 10 21 28    121 93.08 

 14) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 130 17 27 21 10 22 28    125 96.16 

 15) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 130 12 19 10 11 16 21    89 68.45 

 ประเด็นพิจารณาที่ 6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

             

 16) นักเรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 130 15 22 18 10 19 25    109 83.85 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน              
 ประเด็นพิจารณาที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยม

ที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด 
             

 17) นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัย มีภาวะผู้นำ  ร้อยละ 85 130 12 22 18 10 19 24    105 80.77 



 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 จำนวน ร้อยละ 

ทั้งหมด            
     มีจิตอาสา 

 ประเด็นพิจารณาที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

             

 18) นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี  วันสำคัญ
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ  85 130 17 26 20 12 20 26    121 93.08 

 19) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ข้อที่ 7  รักความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ  85 130 17 26 20 12 20 26    121 93.08 

 ประเด็นพิจารณาที่ 3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

             

 20) นักเรียนยอมรับฟังเหตุผล และการแสดงความ
คิดเห็นของผู้อื่นบนความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ  80 130 16 26 20 12 20 26    120 92.31 

 ประเด็นพิจารณาที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และ 
จิตสังคม 

             

 21) นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรม 
     อนามัย และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 

ร้อยละ  80 130 17 25 20 12 20 24    118 90.77 

 22) นักเรียนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ  100 130 19 27 21 13 22 28    130 100.00 
 23) นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ร้อยละ  85 130 16 26 20 12 20 26    120 92.31 
 24) นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนนำ ร้อยละ  100 130 19 27 21 13 22 28    130 100 



 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 จำนวน ร้อยละ 

ทั้งหมด            
     ข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
   - การประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร   

-  การประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการอ่าน ด้านการเขียน  (ข้อมูลจากระบบ  e-MES) 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก(ปฐมวัย) 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก(ปฐมวัย) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก(ปฐมวัย) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ(ปฐมวัย) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ(ปฐมวัย) 

คลิป VDO การสอนประดิษฐ์ ปูน้อยน่ารัก คลิป VDO การสอนส่วนประกอบของต้นไม้ 

คลิป VDO การสอนทำศิลปะประดิษฐ์หนูน้อยกางร่ม คลิป VDO การสอนศิลปะการจำแนกประเภทการ
คมนาคม 

หน่วย วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
สอนประดิษฐ์ดอกบัวกระดาษ 

 

หน่วย สัตว์น่ารัก สอนเรื่องสัตว์เลี้ยง 

 

หน่วย ชุมชนของเรา 

 

หน่วย ปฐมนิเทศ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ(ปฐมวัย) 



  

 

ภาพตัวอย่างประกอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ขั้นพื้นฐาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพตัวอย่างประกอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ขั้นพื้นฐาน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพตัวอย่างประกอบมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ขั้นพื้นฐาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ภาพตัวอย่างประกอบมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ขั้นพื้นฐาน) 

 

 

   

ห้องแสดงผลงานและสื่อการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

รายวิชาเทคโนโลย ี

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมทดสอบ 

ภาษาอังกฤษทุกสิ้นเดือน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาภาษาไทย 



 

 

ภาพตัวอย่างประกอบมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 


