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(Self - Assessment Report : SAR)

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปการศึกษา 2564 

 

   

 

 

 

 

โรงเรียนบานวังสารภี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

                           เอกสารลำดับที่  1/2565 

 

 

 

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ซ่ึงสถานศึกษามีภาระหนาท่ีจะตอง

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกำหนดไวชัดเจน

ในมาตรา 47 ใหสถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอตอหนวยงาน

ตนสังกัดเปนประจำทุกป 
 

โรงเรียนบานวังสารภี จึงไดจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้ข้ึน เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานท่ีเกิดจากผลการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี

ของทางราชการ จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบานวังสารภี โดยได

มีการรายงานมาตรฐาน ตัวบงชี้ ทุกมาตรฐานในภาพรวม ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบ และผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี  30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 ตามมติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ หัวขอท่ี 3.4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 2564  เปนท่ี

เรียบรอยแลว  

 

 

                                                                 (ลงชื่อ)                                

                                     (นายจรันต   ยิ่งภิญโญ) 

                                    ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                      โรงเรยีนบานวังสารภ ี

 

 

                                                                 (ลงชื่อ)  

                                     (นายยงยุทธ   ไกรบำรุง) 

                                   ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภี 
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คำนำ 

 
    รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนบานวังสารภี เลมนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือ

รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานวังสารภี ในปการศึกษา 2564 ซ่ึงเปนไปตามความมุงหมายของการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีไดกำหนด

หลักการสำคัญขอหนึ่ง คือ ใหจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีใหสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ใหแกหนวยงานตนสังกัด เพ่ือรายงานผลการดำเนนิงาน ตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 3 

มาตรฐาน ระดับปฐมวัย ซ่ึงประกอบไปดวย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย 3 

มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3  

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบดวย มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเก่ียวกับผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี 

ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรู ผลงานดีเดน และผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ภายนอกท่ีผานมา แผนปฏิบัติการประจำป 2564 ท่ีระบุงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ท่ีเปนไปตามกลยุทธและ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนรายมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ และสรุปผลการพัฒนา การนำไปใชและเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงาน

รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

โรงเรียนบานวังสารภี ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และผูเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง หวังเปนอยางยิ่ง

วา เอกสารเลมนี้ จะเปนประโยชนในการนำไปเปนฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน และการสงเสริม สนับสนุนของหนวยงาน องคกรตางๆ รวมท้ังหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาในปการศึกษา 2565 ตอไป 

 

 

โรงเรียนบานวังสารภี 

 6 พฤษภาคม 2565 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                                    หนา 
  

หนังสือความเห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษา       ก 

คำนำ            ข 

สารบัญ             ค 

สวนท่ี 1 บทสรุปของผูบริหาร         1 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน         1 

 ตอนท่ี 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง       5 

สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐาน         16   

สวนท่ี 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา                72 
   

ภาคผนวก                   97  

  - ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

- ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

- ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน  

   ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ประจำปการศึกษา 2564 

- คำสั่งโรงเรียนบานวังสารภี ท่ี 52 / 2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2564 

- คำสั่งโรงเรียนบานวังสารภี ท่ี 50 / 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะผูจัดทำรายงานประจำป  

  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2564 

- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบานวงัสารภ ี

  ครั้งท่ี 3 / 2565  

- QR Code ของเอกสารวิชาการ รายงานโครงการ/กิจกรรม และภาพกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
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1 

 

สวนท่ี 1  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบานวังสารภี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตั้งอยูริมถนนสาย 

กาญจนบุรี – อูทอง ในเขตหมูบาน หมูท่ี 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

ผูบริหารสถานศึกษาชื่อ 

 นายยงยุทธ  ไกรบำรุง  วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา 

 มีขาราชการครู จำนวน 9 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจาง จำนวน 2 คน วิทยากรภายนอก 

จำนวน 2 คน และเจาหนาท่ีธุรการ จำนวน 1 คน 

 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท้ังสิ้น จำนวน 177 คน 

มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  5  หมูบาน  ไดแก หมู 4 , หมู 7 , หมู 8 , หมู 9 , หมู 13 สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางท่ัวถึง  

คลอบคลุมในกลุมอายุ 4-15 ป อยางมีคุณภาพ ผูปกครองนกัเรียนสวนใหญ มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 

สถานะทางครอบครัวเกินก่ึงหนึ่งแยกทางกันและนักเรียนอาศัยอยูกับ ปู ยา ตา ยายหรือญาติ จึงทำใหนักเรียนประสบ

ปญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น        

ท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลให การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพเด็ก อยูในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ อยูในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี 3 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับ ดีเลิศ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 มี

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ดังตอไปนี ้

 ดานคุณภาพของเด็ก มีพัฒนาการดานน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข สามารถใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน เหมาะสมกับ

สุขภาพและวัย มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยท่ีดี มี

สุขภาพจิตท่ีดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส มีความสุข อารมณดี รักการออกกำลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีความสนใจ ใฝรู และมีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตาม

วัย มีวินัย รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยสุจริต ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือ เลนและทำ

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี รูจักการแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส สนใจ

เรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถาม และรักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู มี

ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค 
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 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา

ปฐมวัยชัดเจน กำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมท้ัง 4 ดาน ใชวงจร D2P MODEL เปน

เครื่องมือในการบริหาร ทำใหการดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมประสบความสำเร็จตามเปาหมาย มีหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ท่ียึดแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ใหความสำคัญเก่ียวกับการสงเสริมทักษะสมอง Executive 

Functions : EF ตามพัฒนาการของเด็กท่ีมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดประสบการณท่ีมุงเตรียมความ

พรอม สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานท่ีเหมาะสมตามวัย มีการตรวจสอบและรายงานผลการพัฒนาการ

เรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน มีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจการ

เรียนการสอน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย และผานการอบรมดานการศึกษาปฐมวัย ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดี

กับเด็ก มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพ ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชา 

เพ่ือนําความรูมาพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ของเลน หนังสือ นิทาน สื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการสืบเสาะหาความรู ครูใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ

ของเด็ก 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปน

สำคัญ มีความรูความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดครบทุกดาน 

พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและชวงวัย สามารถกระตุนความสนใจทำใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 

มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง ครูไดรับการพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญดานการ

จัดการเรียนการสอน มีความคิดสรางสรรคในการจัดตกแตงหองเรียนใหมีบรรยากาศทางวิชาการ เด็กไดชื่นชมผลงาน

ของตนเองและเพ่ือนอยางท่ัวถึง คณะครูใหความรวมมือกันเปนอยางดีในการกำหนดแนวทางพัฒนาเด็ก สงผลใหเด็กมี

พัฒนาการทางรางกายท่ีแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกอยางเหมาะสม รูจักชวยเหลือ

แบงปน มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได มีวินัยในตนเอง เลนและทำกิจกรรม

รวมกับผูอ่ืนได มีความสามารถดานความคิด รูจักการแกปญหา มีทักษะสื่อสารและมีพ้ืนฐานการแสวงหาความรูไดอยาง

เหมาะสมตามวัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

 1. จัดกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เชน ความสามารถในแกปญหา ความมีเหตุผล 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีสมาธิและสติในการอยูรวมกัน จัดประสบการณให

เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็กเปนรายบุคคล เชื่อมโยงประสบการณกับความรูเดิมของเด็ก เชื่อมโยงความรู 

ทักษะการเรียนรูระหวางระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ใหครูและเด็กใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

พัฒนาแหลงเรียนรูและสงเสริมใหมีการใชภูมิปญหาทองถ่ินใหมากข้ึน ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนใหกวางขวาง

ข้ึน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เชน ชุมชน ผูปกครอง องคกรสวนทองถ่ิน และผูท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

 3. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนมากข้ึน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม และ

นำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณสำหรับเด็ก เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ นำผลการจัด 
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กิจกรรมมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหครูไดรับการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสรางสรรค 

ผลงานเด็ก การจัดทำคลิปสื่อการสอนทางออนไลน เพ่ือนำมาใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลให การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับ ดี และในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ

ผูเรียน อยูในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับ ดี รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 

2564 มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 ดานคุณภาพผูเรียน 1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห

ตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดในระดับ ดีเลิศ จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 69.12 สามารถใชเทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรูไดดวยตนเอง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวา

ระดับชาติในรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการทดสอบวัดและประเมินผลคุณภาพ

ผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่องมาโดยตลอด ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีสมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก

และสวนสูงตามเกณฑ มีความออนนอมถอมตน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพและทักษะชีวิต เชน 

กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได กิจกรรมเขาคายคุณธรรม นำสูชีวิตท่ีพอเพียง สงผลใหผูเรียนมี

ทักษะในการดำเนินการชีวิตและการเรียนรูท่ีหลากหลาย 1.2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ผูเรียนมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค อยูในระดับ ดีเลิศ จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 

75.00 สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความใฝรูใฝเรียนและเรียนรูอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมเสริมทักษะทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม ความอดทน เขมแข็ง ความวิริยะ อุตสาหะ ความรับผิดชอบ กลาแสดงออก รวมท้ังคุณลักษณะเดนอ่ืนๆ ทำ

ใหผูเรียนมีจุดเดน คือ มีความสุภาพเรียบรอย มีจิตสำนึกรักการออม ชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีจิตอาสา 

สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันของตนเองได 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการ

ประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวน

รวมในการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน มีแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ครูและบุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ และมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประชุมวางแนวทาง

เปนระยะ อีกท้ังมีการดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด 

ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ฝกทักษะการแสดงออก การนำเสนอผลงาน การแสดงความ

คิดเห็น การแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง จัดหองเรียนใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู ครูมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
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ซ่ึงพฤติกรรมการสอนของครูสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และมีปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูระหวางกัน ผูเรียน

และผูปกครองไดรับขอมูลผลการเรียนรูเพ่ือนำไปใชในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผานทางระบบออนไลนและแจง

ผานผูปกครองโดยตรง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

 1. มุงเนนการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) สูงกวาระดับชาติ โดยมีคา

คะแนนสูงกวารอยละ 50 รวมท้ังพัฒนาผลการเรียนทุกระดับชั้นในระดับโรงเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนดวย 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค เพ่ือใหผูเรียนเปนคนเกง คนดีของสังคม มีจิตสาธารณะ อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถ

ปรับตัวไดในยุค New Normal  

 3. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เปดโอกาสใหครูและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษารวมกัน สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนทักษะอาชพี จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ นำผลการนิเทศการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู

ของครูไปปรับปรุงพัฒนาใหเปนระบบและตอเนื่องมากข้ึน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหครูเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการวัด

และประเมินผล โดยจัดทำเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และจุดประสงคการ

เรียนรู เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีความนาเชื่อถือ สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

 5. พัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

งานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางสม่ำเสมอ สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลการ

ทดสอบระดับชาติและนำผลการวิเคราะหไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครอบคลมุเนื้อหาสาระในทุกกลุมสาระการ

เรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัด สรางองคความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในใหครูและบุคลากรไดเห็นถึง

ความสำคัญและนำไปใชพัฒนากระบวนการทำงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป 2. หลักสตูรสถานศึกษา 

3. สรุปโครงการ/กิจกรรม     4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SSR) 6. สรุปผลการประเมินการอานและการเขียน 

7. แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู 8. รายงานสรุปขอมูลการศึกษาตอของนกัเรียนชั้น ป.6 

9. รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   10. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

11. แฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   12. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

13. วารสารประชาสัมพันธ    14. ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียน 

15. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โลรางวัล     16. ภาพถายกิจกรรมของโรงเรียน  

17. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

18. ขอมูลพัฒนาการดานน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑของผูเรียน 
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19. สรุปผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผูเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ RT,NT และ O-NET  

     ปการศึกษา 2562 – 2564 

20. เอกสารวิชาการ (ว....) อ่ืนๆ 

 

ตอนท่ี 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบานวังสารภี ปการศึกษา 2564 

  ตามท่ีโรงเรียนบานวังสารภี ไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 

2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยจัด

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป และเสนอตอสาธารณชน เพ่ือ

นำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก 

 บัดนี้ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แสดงเปนตารางสรุปผลไดดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 
คาเปาหมาย  

ป 2564 

ผลสำเร็จ 

ของสถานศึกษา 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
     บรรล ุ

     ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
    บรรล ุ

   ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     บรรล ุ

    ไมบรรล ุ
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา      

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็ก โดยดำเนินการจัดประสบการณการเรียนรูอยางหลากหลายเพ่ือ 

พัฒนาเด็กโดยองครวม อยางสมดุลและตอเนื่อง มีหลักสูตรและหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

โดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบูรณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สนอง

ความตองการความสนใจ จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก 

จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ พรอมท้ังนําผล

การประเมินมาพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง มีกระบวนการประเมินพัฒนาการการเรียนรู ท่ีใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการของเด็ก ใชกิจกรรมการเก็บผลงานเด็ก เปนเครื่องมือ และรองรอยหลักฐานในการประเมินพัฒนาการ นำ

ขอมูลท่ีไดทำความเขาใจพัฒนาการของเด็ก กับผูปกครอง เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 
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อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายท่ีแข็งแรง มี

สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย ดวยการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ 

การลางมือ การแปรงฟน อยางถูกวิธี กิจกรรมการออกกำลังกาย สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และสังคม เด็กมี

ความสุข แสดงออกผานดนตรีและงานศิลปะ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปนสมาชิกท่ีดีในสังคม โดยการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณเด็กท่ีบูรณาการกับกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ใชกิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียนเพ่ือสานสัมพันธระหวาง

บาน และโรงเรียน เสริมสรางความรวมมือของครูกับผูปกครองในการพัฒนาการของเด็ก การพัฒนาดานสติปญญา จัด

กิจกรรมใหเด็กไดแสดงความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได โดยครูมีการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณจัดการเรียนรูดวยสื่อและกระบวนการท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ สนองความตองการและความสนใจของเด็ก มี

การจัดกิจกรรมเรียนรูแบบโครงการ สงเสริมการใชกระบวนการดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร ตามหลักโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย 
 

2. ผลการดำเนินการ  

1. มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

   เด็กปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 86.25 มีผลการพัฒนาการทางดานรางกาย เหมาะสมตามวัย ตาม

เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดประกอบดวย มีน้ำหนัก 

สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีสุขนิสัยท่ีดีลางมือกอนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) สวมหนากากอนามัยทุกวัน ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี 

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายท่ีแข็งแรง เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย ดวยการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ การลางมือ การแปรงฟน อยางถูกวิธี เด็กทุกคนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย 

เชน กิจกรรมการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับ

ปฐมวัยเรื่องโครงงานสีสวยดวยมือเรา การตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง เหมาะสมตามวัย 

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 82.28 มีผลการพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ ในระดับดี  

เด็กไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ควบคุม สามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม และมีความสุข แสดงออกผานดนตรี งานศิลปะ ทำใหเด็กมี

สุขภาพจิตท่ีดี มีอารมณราเริงแจมใส อยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม มีจิตใจดี รูจักชวยเหลือ แบงปน มีน้ำใจ ยอมรับและ

พอใจในความสามารถของตนเองและผูอ่ืน มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูสึกท่ีดีกับตนเอง มีความ

เชื่อม่ันในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ดวยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเด็ก ท่ีบูรณา-

การกับกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ มีกิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียนเพ่ือสานสัมพันธระหวางบาน และ

โรงเรียน เกิดความรวมมือ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ รวมกัน ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม แกปญหา และเกิดความเขาใจ ใหเปน

แนวทางท่ีถูกตองตรงกัน 

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 83.33 มีผลการพัฒนาการทางดานสังคม เด็กไดเขารวม 
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ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม ไดแก โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอนแบบบูรณาการเนนเด็กเปนสำคัญ 

ใหเด็กมีสวนรวมและทำงานเปนกลุม กิจกรรมสรางสรรคและเสรี กิจกรรมเลนบทบาทสมมุติ กิจกรรมกลางแจง 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ เด็กๆ ไดรวมปฏิบัติ

กิจกรรมทำใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักการรอคอยและการแบงปน รูจักรับผิดชอบ และปรับตัวเขากับสังคมได ชวยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รูจักประหยัด มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาท

ตามวัฒนธรรมไทย เลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว มีการใช

ชีวิตประจำวัน และไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผาน การเลนอยางเปนอิสระ สามารถเลน รวมกลุมกับผูอ่ืนได รูจักแบงปน

หรือให และรูจักการรอคอย 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 70.50 มีผลการพัฒนาการทางดานสติปญญา เด็กไดรับการ 

สงเสริมพัฒนาการท้ังสี่ดาน จากการจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีใช

แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบูรณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สงเสริม

พัฒนาการเด็กอยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวม อยางสมดุลและตอเนื่อง จัดกิจกรรมใหเด็กไดแสดง

ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค ตัดสินใจ เด็กทุกคนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดาน

สติปญญา ไดแก โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา สำหรับเด็กปฐมวัย การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอนแบบบูรณาการเนนเด็กเปนสำคัญ แกปญหา มีการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ

โครงการ สงเสริมใชกระบวนการดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร ตามหลักโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย เด็กมี

ความคิดและจินตนาการ รูจักสังเกต สามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง สามารถสนทนาโตตอบสื่อความหมายไดมากข้ึน 

ใชภาษาบอกความตองการของตนเองได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการในงานศิลปะการเลนอิสระได 

รับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 รูจักสังเกต สามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง และสามารถคิด

ตัดสินใจไดดวยตนเอง แสดงความคิดและจินตนาการไดอยางสรางสรรค สามารถบอกเลาเรื่องราวตางๆ ของตนเองได 
 

3. จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก เนื่องจากมีเด็กบางคนยังขาดความม่ันใจ 

ในตนเอง และจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กดานทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2. ครูจัดประสบการณใหมีการเชื่อมโยงกับความรูเดิมของเดก็ท่ีมีอยูเดิม และจัดกิจกรรมเสริม 

ประสบการณเชื่อมรอยตอการเรียนรู ระหวางชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ               ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีหลักสูตรและหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใชแนวทางการจัดการ 

เรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบูรณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนการจัดประสบการณ

เรียนรูออนไลน ท่ีเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและนโยบายตนสังกัด มีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะ

สมองท่ีใหความสำคัญเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กท่ีมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนข้ันตอนไปพรอมกันทุก
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ดานการเรียนรู เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก เนนพัฒนาการท้ัง 4 ดานโดยบูรณาการ สอดแทรกความตองการ

ของทองถ่ิน เพ่ือจัดประสบการณแบบบูรณาการการเรียนการสอนครบท้ัง 6 กิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูผานการเรียนปน

เลน การปฏิบัติจริง การฝกทักษะดานตางๆ มีการออกแบบการจัดประสบการณ ท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัด

วิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง    

จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อัตลักษณท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป 

สงเสริมครูใหใชกระบวนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ/โครงงาน/ Active Learning ท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ มีการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการความสามารถในการคิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา นำผลการจัด

กิจกรรมมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม ครูจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางปลอดภัย มีสื่อเพ่ือ

การเรียนรูท่ีเหมาะสมในการเสริมพัฒนาการ มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการการเรียนรู ท่ีใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

ระดับพัฒนาการของเด็ก ใชกิจกรรมการเก็บผลงานเด็ก เปนเครื่องมือและรองรอยหลักฐานในการประเมินพัฒนาการ 

นำขอมูลท่ีไดทำความเขาใจพัฒนาการของเด็กกับผูปกครอง โดยแยกโครงการและกิจกรรมตามพัฒนาการไดดังตอไปนี้ 

  1. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อามณ สังคม และสติปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย   

- กิจกรรมจัดประสบการณเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

- กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียน 

  2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย 

- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

- จัดทำแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ/โครงงาน/ Active Learning 

- การประเมินผลพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

   3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวยั 

- กิจกรรมสรางสื่อ/นวัตกรรม , คลิป VDO 
 

 2. ผลการดำเนินงาน 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน สอดคลอง ยึดแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ตาม 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และใหความสำคัญเก่ียวกับการสงเสริมทักษะสมอง EF ตามพัฒนาการของเด็กท่ี

มีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดประสบการณท่ีมุงเตรียมความพรอมสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 

ดานท่ีเหมาะสมตามวัย มีการตรวจสอบและรายงานผลการพัฒนาการเรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร มีครูเพียงพอกับชั้น

เรียน ครูมีความเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมดานการศึกษาปฐมวัย 

ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพ ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพท่ี

ตรงกับสาขาวิชา เพ่ือนํามาพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ของเลน หนังสือ นิทาน 

สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสืบเสาะหาความรู ใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ

ของผูเรียน 
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3. จุดท่ีควรพัฒนา  

 1. ครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลกัสตูรฐานสมรรถนะการเรยีนรู โรงเรียนพ้ืนท่ี 

นวัตกรรมการศึกษา และมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง 

 2. ครูตองสงเสริมความเขาใจกับผูปกครองโดยใชคลิปวีดีโอและสื่อออนไลนท้ังผูปกครองคนไทย และ 

ผูปกครองตางดาว ในดานพัฒนาการของเด็ก การประเมินพัฒนาการ เพ่ือรวมกันในการสงเสริมพัฒนาการ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม แกปญหา และเกิดความเขาใจใหเปนแนวทางท่ีถูกตอง ตรงกัน 

 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ     ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

ครูจัดประสบการณสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยาง 

สมดุล สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย จัดทำแผนการจัดประสบการณสอดคลองพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย โดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบรูณาการใหเขากับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย ท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายตนสังกัด มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอนตาม

รูปแบบบูรณาการการเรียนรู/โครงการ/Active Learning ท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณ

ตรง มีกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ แสดงความสามารถของตนเอง ทำงานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข จัด

กิจกรรมใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรงผานการเลน และปฏิบัติ เชื่อมโยงประสบการณเดิม สงเสริมพัฒนาการใน

ทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึง

ประสงค มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ และประเมินเด็กเปนรายบุคคลตามพัฒนาการท้ัง 

4 ดาน และนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาเด็ก สรุปรายงานผลพัฒนาการเด็ก และรายงานผูบริหาร 

ผูปกครองอยางตอเนื่อง ท้ังทางตรงและผานสื่อออนไลน 
 

2. ผลการดำเนินงาน 

ครจูัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

เปนสำคัญ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง ครูมีความรู ความสามารถใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดครบทุกดาน ครูไดรับการพัฒนาใหเกิดความ

เชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีครอบคลุมในทุกๆ ดาน ท่ี

เหมาะสมกับวัย สงผลใหเด็ก รอยละ79.37 มีพัฒนาการท้ัง 4 ดานในระดับดี มีพัฒนาทางรางกายแข็งแรง เจริญเติบโต

สมวัย ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม รูจักชวยเหลือแบงปน มีความ

รับผิดชอบดานสังคม เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได มีวินัยในตนเอง เลนทำกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน

ได ดานสติปญญามีความสามารถดานความคิด รูจักการแกปญหา มีทักษะการสื่อสาร และมีพ้ืนฐานแสวงหาความรูได

อยางเหมาะสมตามวัย 
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3. จุดควรพัฒนา 

 1. ครูตองจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู 

โรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง

ถูกตอง 

 2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน 

การจดัประสบการณสำหรบัเด็กและการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

2. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน 
คาเปาหมาย 

ป 2564 

ผลสำเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

     สูงกวา 

     ตามเปาหมาย 

     ต่ำกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     สูงกวา 

     ตามเปาหมาย 

     ต่ำกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 
ดี ดี 

    สูงกวา 

     ตามเปาหมาย 

     ต่ำกวาเปาหมาย 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 

1. วิธีดำเนินการพัฒนา 

    โรงเรียนบานวังสารภี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามารถใน

การแกปญหา สรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูได

อยางสรางสรรค เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอานออก เขียนได ตามนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน โครงการสงเสริม

และพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ กิจกรรมสงเสริมการอาน โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

มีการสอนเสริมเติมเต็มความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการอานใหกับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กิจกรรม

พัฒนาความสามารถในการอานและเขียนของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชสื่อทำมือ “วงลอคำศัพท” เรื่อง

มาตราตัวสะกด กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอานและเขียนของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสื่อ 

PowerPoint และเกม เรื่อง คำควบกล้ำ กิจกรรมเรียนเสริมเติมความรูดานขอสอบ NT และ O-NET โดยบูรณาการ

รวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง รูจักการ

วางแผนและทำงานอยางเปนระบบ กิจกรรมการสอน Coding เพ่ือการเรียนรู เพ่ิมทักษะใหผูเรียนสามารถสรางสรรค



11 

 

นวัตกรรมและสรางคลิป VDO ของตนเองได จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระ

การเรยีนรู สอดคลองตามหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ และนำมาใชใน

การสืบคนขอมูล พัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม นอกจากนี้ครูผูสอนยังมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง นำความรูดานการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาพัฒนาผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถในการคิด การแกปญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผูสอนไดรับการสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ปลูกฝงเรื่องอาชีพใหแกผูเรียน สงเสริมการ

พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันของตนเองไดอยางมีความสุข ซ่ึงทุกๆ 

กิจกรรมไดดำเนินการภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 2. ผลการดำเนินการพัฒนา 

  จากการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป 

2564 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังสารภี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากำหนดในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 65.75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา อยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 73.53 มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 54.41 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อยูใน

ระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 75.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 

52.25 และมีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ อยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 73.53 ผูเรียนสามารถ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รูจักการวางแผน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลัก

ประชาธิปไตย กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค รูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางเต็มตามศักยภาพ 
 

3. จุดควรพัฒนา 

  1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูอยูเสมอ และสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลง

เรียนรูตางๆ 

  2. พัฒนาผูเรียนในดานความสามารถในการคิดและแกปญหา การใชทักษะชีวิต ใหมีระดับท่ีสูงข้ึน 

  3. พัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหกับผูเรียน 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน         ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 

1. วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนบานวังสารภี ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ใหเปนไปตามท่ีสถาน 

ศึกษากำหนด โดยความรวมมือของครูประจำชั้นและครูผูสอนประจำวิชา สอดแทรกเขาไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในหองเรียน จัดกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กิจกรรมเขาคายคุณธรรม กิจกรรมศีล สมาธิ ปญญา นำพาสุข กิจกรรมธรรมศึกษา 

กิจกรรมทำความดี กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได กิจกรรมศูนยการ



12 

 

เรียนรู กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมแตงกายดวยผาไทย กิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียน จัด

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต โครงการจิตอาสาสงเสริมสรางสรรคโรงเรียนนาอยู 

โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการพัฒนาและใชสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงทุกๆ กิจกรรมไดดำเนินการภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ มีสุขภาพรางกายแลจิตใจท่ีสมบูรณ

แข็งแรง และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

 2. ผลการดำเนินการพัฒนา 

  จากการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป 

2564 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังสารภี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดในระดับดีเลิศ คิดเปนรอย

ละ 75.00 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 77.21 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน

ความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 78.68 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม อยูในระดับดี

เลิศ คิดเปนรอยละ 75.37 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความใฝรูใฝเรียนและเรียนรูไดอยางตอเนื่อง มี

คุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เขมแข็ง มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการออม มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มี

สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัย มีมารยาทท่ีดี เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

ชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีจิตอาสา สามารถนำความรูและประสบการณไปปรับใชในชีวิตประจำวันและอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

3. จุดควรพัฒนา 

  1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร ใฝเรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงานอยูเสมอ และ

สามารถปรับตัวไดในยุค New Normal สามารถนำความรูและประสบการณไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดอยางสราง 

สรรค เปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

  2. ครูตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหมีความหลากหลาย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามา

ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ปรับกระบวนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถาน 

ศีกษากำหนด และเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ผลการประเมินอยูในระดับ : ดีเลิศ 

1. วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนบานวังสารภี ไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาในปท่ีผานมา โดย 

การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา โดยใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การ

ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย ปรับ

วิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว ใชกระบวนการพัฒนางานตามรูปแบบ D2P MODEL มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและ

พัฒนาการดำเนินงานตางๆ ใหเปนระบบมากข้ึน 

  มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน โดยแบงออกเปน 4 กลุมงาน ประกอบดวย กลุมบริหารงาน

วิชาการ กลุมบริหารงานท่ัวไป กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานงบประมาณ กำกับ ดูแลองคกร และพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป โดยดำเนินงานตามปฏิทินท่ี

กำหนดไว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

  มีกระบวนการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนอยางรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน บริบทของสถานศึกษา ชุมชน 

และทองถ่ิน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสบการณ 

สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค 

  มีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยการ

เขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา ตามท่ีหนวยงานตนสังกัด หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจัดข้ึน และการอบรมในรูปแบบ

ออนไลน ตามความสนใจ สอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน และภาระงานท่ีรับผิดชอบ ตามแบบขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PA) ของตนเอง และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเปนระยะๆ 

  มีการจัดสภาพแวดลอมใหรมรื่น สวยงาม และเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมการใชแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน หองสมุด แปลงเกษตร สวนหยอม สนามหญา มีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีทันสมัยและเปนระบบ เพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 2. ผลการดำเนินการพัฒนา 

สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี  

ชัดเจน มีแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ครูและบุคลากร

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล

การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตางๆ ใหเปน

ระบบมากข้ึน 
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 3. จุดควรพัฒนา 

1. สรางเครือขายใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวน

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสรางองคความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ใหครูและบุคลากรเห็นความสำคัญ ใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3. สงเสริมใหครจูัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนทักษะอาชีพ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ  

พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ นำผลการนิเทศการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรูของครู

ไปปรับปรงุพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบมากข้ึน 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลการประเมินอยูในระดับ : ดี 

 1. วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนบานวังสารภี ไดดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกตใชในชวีิตประจำวันไดอยาง

สรางสรรค มีการวิเคราะหหลักสูตร กำหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน กำหนดการสอน จัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและแบงกลุมผูเรียนออกเปน กลุมเกง กลุมกลาง 

และกลุมท่ีตองพัฒนา เพ่ือจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียน มีการนำสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดกิจกรรม เปนเครื่องมือในการแสวงหาองคความรูท่ีทันตอ

เหตุการณ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ใหคำแนะนำ ปรึกษา และแกไข

ปญหาใหกับผูเรียนอยางท่ัวถึง ผูเรียนไดรับความรู มีเจตคติท่ีดีและมีความสุขในการเรียน ยอมรับความคิดเห็นและมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว

และนำผลมาใชในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง มีการแจงผลการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองรับทราบท้ังทาง

ออนไลนและแจงผานผูปกครองโดยตรง รวมท้ังรวมประชุม วางแผนแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ จัด

โครงการสรรหาและพัฒนาบุคลากร โครงการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสงเสริมการ

วิจัยในชั้นเรียน โครงการสงเสริมการวัดผลประเมินผล โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ 

โครงการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการนิเทศภายใน D2P MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียนตามฐานสมรรถนะ โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 

 2. ผลการดำเนินการพัฒนา 

  ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ฝก

ทักษะการแสดงออก การนำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง 
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หองเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอน มี

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และมีปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการ

เรียนรูระหวางกัน ผูเรียนและผูปกครองไดรับขอมูลผลการเรียนรูเพ่ือนำไปใชในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผานทาง

ระบบออนไลนและแจงผานผูปกครองโดยตรง 
 

 3. จุดควรพัฒนา 

  1. ครูตองใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำวงจร D2P MODEL มาใชใน

การพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองอยางเปนรูปธรรม 

  2. ครูควรมีการจัดทำบทเรียนออนไลนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และนำภูมิปญญาทองถ่ิน 

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู และมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพ่ือใหผูเรียนนำไปใช

พัฒนาตนเอง   

  3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของตนเองอยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับกระบวนการวัดและประเมินผล โดยจัดทำ

เกณฑการประเมินท่ีชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหไดผลการ

ประเมินท่ีมีความนาเชื่อถือ สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก

ข้ึน 
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน  

 โรงเรียนบานวังสารภี  ตั้งอยูเลขท่ี  -  หมูท่ี 4  ตำบล ปากแพรก  อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 

รหัสไปรษณีย 71000   โทรศัพท 08-3316-3316  e-mail : sweetmullet_13@hotmail.com   

Website : www.facebook.com/banwangsaraphi  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 1 เปดสอนระดับชั้นอนุบาลชั้นปท่ี 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 8 หองเรียน โรงเรียนมีเนื้อท่ี  4  ไร   

3 งาน 74 ตารางวา 

 ประวัติความเปนมาโรงเรียน  

โรงเรียนไดกอตั้งโดยนายอำเภอเปนผูจัดตั้ง เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2483 เริ่มแรกจัดตั้ง ประชาชนรวมบริจาค

วัสดุและแรงงานปลูกสรางอาคารชั่วคราว ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร โดยสรางประกอบดวยเสาไมเนื้อแข็ง 

เครื่องบนไมไผหลังคามุงจาก นักเรียนเริ่มแรกจำนวน 40 คน เปดทำการสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง

ระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4  มีนายเกษม บุญญปาล  เปนครใูหญ 

 ปจจุบัน นายยงยุทธ  ไกรบำรุง  เปนผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภี 
 

2. ขอมูลผูบริหาร 

  1) ผูอำนวยการสถานศึกษา ชื่อ - สกุล  นายยงยทุธ  ไกรบำรุง  วุฒิการศึกษาสูงสดุ  (ศษ.ม) ปริญญาโท   

สาขา บริหารการศึกษา  โทรศัพท 08-3316-3316  e-mail : sweetmullet_13@hotmail.com 

 

mailto:sweetmullet_13@hotmail.com
mailto:sweetmullet_13@hotmail.com
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3. ขอมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

   3.1 ขาราชการ/พนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ(

ป)
 

*อ
ายุ

รา
ชก

าร
 (ป

) 

ตำแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
า

รับ
กา

รพั
ฒ

นา
 /

ป 

1 นางสภุา  กลวัผิด 60 37 ครู คศ. 3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.. 4 - 6 15 18 

2 นางอนัญญา  เกงการคา 61 36 ครู คศ. 2 ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.1 , คณิตศาสตร ป.1 , 

บูรณาการพ้ืนท่ีนวัตกรรม ป.1 

15 - 

3 นางสาวธีริศรา  วเิศษวงษา 51 23 ครู คศ. 3 ศษ.ม. เทคโน/ 

การบริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป. 4 - 6 

ภาษาอังกฤษ  (เพ่ิมเติม) ป. 4 - 6 

19 78 

4 นางโชติรส   อยูสุข 49 25 ครู คศ. 3 คบ. คหกรรม อนุบาล 3 15 27 

5 นางสาวธดิารตัน  เพิกเฉย 41 16 คร ูคศ. 3 ศษ.ม. นวตักรรม

หลักสูตรและ

การจัดการ

เรียนรู 

วิทยาศาสตร ป. 4 - 6  , สังคมศึกษาฯ ป. 5  

ประวัติศาสตร ป. 5  

15 153 

6 นายธนวทิย   ทองกวาว 28 5 คร ู คษ.ม. บริหาร

การศึกษา 

คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู ป.1-6 , 

กพอ. ป.1-6 

16 115 

7 น.ส. วชิดุา   เครืออยู 30 5 คร ู คบ. ศิลปะ ภาษาไทย ป. 2  ,  ดนตรี-นาฏศิลป ป. 4 - 5 , 

บูรณาการพ้ืนท่ีนวตักรรม ป.2 , ศิลปะ ป. 2- 5 

17 54 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ(

ป)
 

*อ
ายุ

รา
ชก

าร
 (ป

) 

ตำแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
า

รับ
กา

รพั
ฒ

นา
 /

ป 

8 น.ส.วิภาวี  รวมชาต ิ 39 3 คร ู คบ. ปฐมวยั อนุบาล 2 15 27 

9 น.ส.สภุัทรา  คชรัตน 29 2 ครผููชวย 
วท.บ. ฟสิกส 

ภาษาไทย ป.3 , คณิตศาสตร ป.5 – 6 , 

บูรณาการพ้ืนท่ีนวตักรรม ป.3 

18 36 

10 นายชานนท   แสงแกว 31 7 พนกังานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - 6 

สังคมศึกษาฯ ป.1 - 3 

12 24 

* หมายเหตุ  มากกวา 6 เดือน นับเปน 1 ป 
 

 3.2 ครูอัตราจาง/ อ่ืน ๆ ... (ปฏิบัติหนาท่ีสอน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ 

(ป
) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
กา

รส
อน

 (ป
) 

ตำแหนง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
ารั

บก
าร

พั
ฒ

นา
 /

ป  

1 น.ส.ศรัญญา  หม่ืนสกดดี 33 7 ครอัูตราจาง คบ. คอมพิวเตอร ดนตรี-นาฏศิลป ป.6 , ศิลปะ ป.6 

การปองกันการทุจริต ป.1-6 

13 47 

2 น.ส.อรพิณ  อุทัยนิตย 25 2 ครอัูตราจาง คบ. วิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตร ป.1-3 ,  

ประวัติศาสตร ป.1-4, ป.6 

17 18 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ 

(ป
) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
กา

รส
อน

 (ป
) 

ตำแหนง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
ารั

บก
าร

พั
ฒ

นา
 /

ป  

3 น.ส.นันทนา  ครุฑสุวรรณ 43 10 วิทยากรภายนอก บธ.บ. การตลาด ภาษาอังกฤษ ป.1-3 

ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) ป.1-3 

18 18 

4 นายธนกร  สามงามไกร 26 2 วิทยากรภายนอก ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ป.2-4 17 40 

 

 3.3 ขาราชการ/พนกังานราชการ/ ลูกจาง/อ่ืน ๆ ... (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
อายุ

(ป) 
ตำแหนง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหนาท่ี จางดวยเงิน 

1 นายณัฐกาญจน  ศรีจันทร 29 ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรการโรงเรียน โครงการ สพฐ. 
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3.4 สรุปจำนวนบุคลากร 

  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหนงและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกวาปริญญา ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

ผูอำนวยการ - - 1 - 1 

รองผูอำนวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 

2. สายงานการสอน      

ขาราชการ - 6 3 - 9 

พนกังานราชการ - 1 - - 1 

ครูอัตราจาง - 2 - - 2 

อ่ืน ๆ (ระบุ) วิทยากรภายนอก - 2 - - 2 

รวม - 11 3 - 14 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      

ขาราชการ - - - - - 

พนกังานราชการ - - - - - 

-อ่ืน ๆ (ระบุ) เจาหนาท่ีธุรการ - 1 - - 1 

รวม - 1 - - 1 

รวมท้ังหมด - 12 4 - 16 

 3.4.2 จำนวนคร ูจำแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนครูผูสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา 
ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ปฐมวัย 1 1 - - 

ภาษาไทย - - 2 - 

คณิตศาสตร - - 2 - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 2 - 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 1 

ศิลปะ - - 1 - 

การงานอาชพี - - 1 - 

ภาษาตางประเทศ - - 2 - 

รวม 1 1 10 2 
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 3.4.3 จำนวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จำนวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน  

 ลูกเสือ 12 

 เนตรนารี 12 

 ยุวกาชาด - 

 ผูบำเพ็ญประโยชน - 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 12 

 อ่ืน ๆ..(ระบุ)................... - 

   กิจกรรมแนะแนว 6 

   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 12 

  

 3.4.4  จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน 

ลกูเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

ผูบำเพ็ญประโยชน 

จำนวน

ผูบังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไมมีวุฒิ จัดตั้ง ไมจัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 5 4 1 1 - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  7 4 3 1 - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - - - 

ลกูเสอื เนตรนาร ีวิสามัญ - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผูบำเพ็ญประโยชน - - - - - 

รวม 12 8 4 2 - 

 

  3.4.5 จำนวนครท่ีูทำหนาท่ีคัดกรองและนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

          (กรณีโรงเรียนมีนักเรยีนพิเศษเรียนรวม) 

จำนวนครูท่ีทำหนาท่ีคัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

หนวยงานท่ีเขารับการอบรม 
ครูท่ีไดรบัการข้ึนทะเบียน (มีเลขวุฒิบัตรท่ีใช

เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ) 
ท้ังหมด 

ข้ึน

ทะเบียน 

ไมข้ึน

ทะเบียน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสุภา  กลัวผิด     

เลขวุฒิบัตร  กจ.สพป.1-0001/2559 
2 2 - 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2. นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา     

เลขวุฒิบัตร  กจ.สพป.1-0002/2559 
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4. ขอมูลนักเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ปการศึกษา 2564  

 จำนวนนกัเรียนในโรงเรียน ปการศึกษา 2564 ท้ังสิ้น 176 คน  จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉล่ีย

ตอหอง ชาย (คน) หญิง (คน) 

อ. 2 1 11 8 19 19 

อ. 3 1 12 9 21 21 

รวม 2 23 17 40 20 

ป. 1 1 13 13 26 26 

ป. 2 1 7 12 19 19 

ป. 3 1 12 7 19 19 

ป. 4 1 11 8 19 19 

ป. 5 1 12 17 29 29 

ป. 6 1 8 16 24 24 

รวม 6 63 73 136 23 

รวมท้ังหมด 8 87 90 176 22 

จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ   ชาย   1   คน   หญิง   1   คน รวมจำนวน   2   คน 

อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล =     20     :     1      เปนไปตามเกณฑ   ไมเปนไปตามเกณฑ 

อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา =     11     :     1      เปนไปตามเกณฑ   ไมเปนไปตามเกณฑ 

 

5. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  

 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการดาน 
จำนวนเด็ก

ท้ังหมด (คน) 

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ดานรางกาย 40 34 85.00 1 2.50 5 12.50 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 40 31 77.50 5 12.50 4 10.00 

3. ดานสังคม 40 35 87.50 1 2.50 4 10.00 

4. ดานสติปญญา 40 27 67.50 5 12.50 8 20.00 

รวม 32 80.00 3 7.50 5 12.50 
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 5.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกลุมสาระการเรียนรูระดับประถมศึกษา  

กลุมสาระการ

เรียนรู 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีไดรับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนท่ีได  

3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน รอยละ 

ภาษาไทย 136 38 18 22 17 28 7 4 2 136 78 57.35 

คณิตศาสตร 136 32 20 22 17 10 14 18 3 136 74 54.41 

วิทยาศาสตรฯ 136 32 26 27 21 19 6 3 2 136 85 62.50 

สังคมศึกษาฯ 136 21 20 22 32 23 13 3 2 136 63 46.32 

สุขศึกษาฯ 136 86 24 12 4 2 3 3 2 136 122 89.71 

ศิลปะ 136 55 24 29 13 8 3 2 2 136 108 79.41 

การงานอาชีพ 136 64 23 17 15 10 4 1 2 136 104 76.47 

ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

136 23 17 21 27 18 14 13 3 136 61 44.85 

รวม 136 43 22 22 18 15 8 6 2 136 87 63.97 

รอยละ 31.62 16.18 16.18 13.23 11.03 5.88 4.41 1.47 100.00   

จำนวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ข้ึนไป .          87 คน คิดเปนรอยละ 63.97 

จำนวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)                       47 คน คิดเปนรอยละ 34.56 

จำนวนนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน (0)              2 คน คิดเปนรอยละ  1.47 

 

5.2.2 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ความสามารถ 

ดานการอาน 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่   

ระดับ     

ประเทศ       

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ       ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

อานรูเรื่อง 26 19 - 77.14 67.09 60.84 - 6.25 - 9.32 ไมมีพัฒนาการ 

อานออกเสียง 26 19 - 68.53 70.18 56.53 - 13.65 - 19.45 ไมมีพัฒนาการ 

 

5.2.3 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT)  

        เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

สมรรถนะ/

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ 

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

ดานภาษา/

ภาษาไทย 

19 19 49.44 46.01 40.89 42.58 1.69 4.13 มีพัฒนาการ 
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สมรรถนะ/

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ 

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

ดานคำนวณ/

คณิตศาสตร 

19 19 56.14 46.88 27.56 29.16 1.60 5.81 มีพัฒนาการ 

 

 5.2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ(Ordinary National Educational test: O-NET)  

   1) เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน 

นักเรียน    

ท่ีเขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร 24 21 36.83 36.25 27.62 38.42 10.80 39.10 มพัีฒนาการ 

วิทยาศาสตร 24 21 34.31 35.51 36.68 32.26 - 4.42 - 12.05 ไมมพัีฒนาการ 

ภาษาไทย 24 21 50.38 49.58 51.04 41.85 - 9.19 - 18.01 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 24 21 39.22 37.71 43.57 40.33 - 3.24 - 7.44 ไมมีพัฒนาการ 

หมายเหตุ : ปการศึกษา 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET จำนวนนักเรียนท่ีเขาสอบ O-NET 

     เปนไปตามความสมัครใจ 

6. ขอมูลนักเรียนดานอ่ืนๆ  

ท่ี รายการ 
จำนวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 จำนวนนักเรียนมีน้ำหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท้ังรูจัก

ดแูลตนเองใหมีความปลอดภัย 

116 65.91 

2 จำนวนนักเรียนท่ีปลอดภัยจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชน 

สรุา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกม ฯลฯ 

176 100.00 

3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ/เรียนรวม 2 1.14 

4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 60 34.09 

5 จำวนนักเรียนท่ีมีปญญาเลิศ 30 17.05 

6 จำนวนนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 2 1.14 

7 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน 0 0.00 

8 จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 0 0.00 

9 จำนวนนักเรียนท่ีเรยีนซ้ำชั้น 1 0.56 

10 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร   ระดับปฐมวัย 21 100.00 

                                      ประถมศึกษา 23 95.83 
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7. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

ท่ี รายการ จำนวน 

1 อาคารเรียน 3 หลัง 

2 อาคารประกอบ 1 หลงั 

3 หองน้ำ/หองสวม 4 หลัง 

4 สนามเด็กเลน 1 สนาม 

5 สนามกีฬา 3 สนาม 

 

8. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนท่ีราบ ชานเมืองกาญจนบุรี มีประชากรประมาณ 

26,584  คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ศูนยการคาโรบินสันกาญจนบุรี , หางไทวัสดุ และหางยง

เฮาส อยูตรงขามโรงเรียน อาชีพหลกัของชมุชน คือเกษตรกรรม ทำไร คาขาย หาของปาและรับจางท่ัวไป สวน

ใหญนับถือศาสนา พุทธ 

 2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจาง

ท่ัวไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 30,000–36,000 บาท 

 3) โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 

  โอกาส  

  โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการสนับสนุน สื่อ/

เทคโนโลยี ท่ีมีประสทิธิภาพจากหนวยงานตนสังกัด สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

  ขอจำกัด 

  สถาบันครอบครวัขาดทักษะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จึงสงผลใหผูเรียนขาดความรับผิดชอบ

และความกระตือรือรน ผูปกครองเปนคนตางดาว สงผลใหเกิดปญหาทางดานการใชภาษาในการสื่อสาร มีการนำ

เทคโนโลยไีปใชในทางท่ีผิดและไมนำไปใชพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

 

9. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนบานวังสารภี จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย

โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงตารางดังนี้ 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 โครงสรางหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดบัปฐมวัยโรงเรียนบานวังสารภี

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบรูณาการ ซ่ึงไดจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ชวงอายุ 4 - 6 ป 

ประสบการณสำคัญ สาระการเรยีนรู 

ดานรางกาย เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

ดานอารมณ  จิตใจ เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

ดานสังคม ธรรมชาติรอบตัว 

ดานสติปญญา สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

 

ภาคเรียนท่ี เวลาเรียน (วัน) หมายเหตุ 

1 100  

2 100  

รวม 200  

 

กิจกรรม เวลาเรียน(นาที/วัน) 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 20 

2. กิจกรรมสรางสรรค 30 

3. กิจกรรมเสรี 30 

4. กิจกรรมกลางแจง 40 

5. กิจกรรมเสริมประสบการณ 20 

6. เกมการศึกษา 20 

7. ทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 

    - ตรวจสุขภาพ  ไปหองน้ำ 

    - ลางมือ  ลางเทา 

    - รับประทานอาหาร 

    - นอนพักผอน 

    - เก็บท่ีนอน  ลางหนา แปรงฟน 

 

20 

10 

50 

120 

10 

รวม 6 ช่ัวโมง / วัน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุมสาระการเรยีนรู  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        ๐  ประวัติศาสตร 

          ๐ ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 

๐ หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 

            การดำเนินชีวิตในสังคม 

         ๐ เศรษฐศาสตร 

         ๐ ภูมิศาสตร   

40 

40 

 

 

(40) 

40 

40 

 

 

(40) 

40 

40 

 

 

(40) 

40 

40 

 

 

(40) 

40 

40 

 

 

(40) 

40 

40 

 

 

(40) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 160 

การปองกันการทุจริต 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

วิทยาการคำนวณ 

40 

80 

- 

40 

40 

80 

- 

40 

40 

80 

- 

40 

40 

- 

80 

40 

40 

- 

80 

40 

40 

- 

80 

40 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ / เนตรนาร ี

- ชุมนุม 4H 

 

40 

30 

 

40 

30 

 

40 

30 

 

40 

30 

 

40 

30 

 

40 

30 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 10 10  10 10 10 

                   รวมเวลาท้ังหมด 1,120 ช่ัวโมง 1,120 ช่ัวโมง 
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10. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

 1) หองสมุด มีขนาด 9 X 6 ตารางเมตร จำนวนหนังสอืในหองสมุด  2,910  เลม 

   การสืบคนหนังสือและการคืน ใชระบบการคนหาตามกลุมสาระการเรียนรู 

  จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุด ปการศึกษา 2564 เฉลี่ย 10 คนตอวัน คิดเปนรอยละ 5.68 ของนักเรียน

ท้ังหมด 

 2) หองปฏิบัติการ 

  หองปฏบิัติการวิทยาศาสตร   จำนวน     1     หอง 

  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จำนวน     1     หอง 

  หองปฏิบัติการทางภาษา    จำนวน     -     หอง 

  หองอ่ืนๆ (ระบุ) หองปฐมพยาบาล   จำนวน     1     หอง 

  หองอ่ืนๆ (ระบุ) หองดนตรี   จำนวน     1     หอง 

  หองอ่ืนๆ (ระบุ) หองคณิตศาสตร   จำนวน     1     หอง 

 3) คอมพิวเตอร  มีท้ังหมด   จำนวน    15  เครื่อง 

  โนตบุค  มีท้ังหมด   จำนวน     5  เครื่อง 

  ใชเพ่ือการเรียนการสอน    จำนวน    17     เครื่อง 

  ใชเพ่ือใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต จำนวน    17     เครื่อง 

  ใชเพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน      3     เครื่อง 

  จำนวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  ปการศึกษา 2564 เฉลี่ย  22  คนตอวนั คิดเปนรอยละ 

12.50 ของนักเรยีนท้ังหมด 

 

 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 

1 หองสมุด 40 

2 หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร 20 

3 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 12 

4 แปลงเกษตร 35 

5 อาคารเอนกประสงค 5 

6 สระน้ำหนาเสาธง 30 

7 บริเวณโดยรอบโรงเรียน 30 

8 หองประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบานวังสารภ ี 55 

9 หองคณิตศาสตร 20 
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 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 

1 วัดวัดอุดมมงคล (เขานอย) 5 

2 ศูนยวิทยาศาสตร กาญจนบุรี 1 

3 แหลงเรียนรูเทศบาลตำบลปากแพรก 2 

4 วัดเขาตอง (เมืองลับแล) 2 

5 เขากระชาย 2 

6 ท่ีทำการผูใหญบานหมู 4 1 

7 สะพานขามแมน้ำแคว 2 

8 ศุนยสงเสรมิสุขภาพ ประจำตำบล เขาพุราง 2 

9 สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก - 

10 พิพิธภัณฑอักษะ และเฉลยศึก - 

11 หางสรรพสนิคา Robinson  กาญจนบุรี 2 

12 บริษัท ยงเฮาส จำกัด  2 

13 หางสรรพสนิคา Big – C กาญจนบุรี 1 

14 หางสรรสินคา TMK Park  กาญจนบรุี 1 

15 มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรุี - 

16 ศูนยฝกอาชีพ หนองสาหราย อ. พนมทวน 2 

17 สถานนีโรงไฟฟา เข่ือนศรีนครินทร อ. ศรีสวัสดิ ์ - 

18 หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี 1 
  

 6) ภมิูปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ใหความรูเรื่อง จำนวนครั้ง/ป 

1 ผบ.ป. ด.ต. ธำรง ติณภูมิ การปองกันปญหายาเสพติด 13 
 

11. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 

ท่ี มาตรฐาน ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางท่ีด ี 

ระดับปฐมวัย 

1. คุณภาพของเด็ก - 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ D2P MODEL 

3. การจดัประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ จัดประสบการณเรียนรูโดยใชเกม 
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ท่ี มาตรฐาน ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางท่ีด ี 

ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. คุณภาพผูเรียน การสราง Merge Cube สือ่การเรียนการสอนในรปูแบบ 

AR 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ D2P MODEL 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

- วงลอคำศัพท เรื่อง มาตราตัวสะกด 

- สื่อ PowerPoint และเกม เรื่อง คำควบกล้ำ 

 

12. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ 

      12.1 ปการศึกษา 2564 

ประเภท ช่ือรางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ี 

มอบรางวัล 

ครู  

1. นางสาวธีริศรา วิเศษวงษา 

 

รางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติเปน 

“ครูดีในดวงใจ” ประจำป พ.ศ.

2565  

ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

สพป.กจ. เขต 1 

 

ครู  

2. นางสุภา กลัวผิด 

 

รางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติเปน 

“ครูดีในดวงใจ” ประจำป พ.ศ.

2565 ประเภท ครูผูสอน กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย 

ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

สพป.กจ. เขต 1 

 

คร ู 

3. นางสาววิชุดา เครืออยู 

 

รางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติเปน 

“ครูดีในดวงใจ” ประจำป พ.ศ.

2565 ประเภท ครูผูสอน กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ 

ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ. เขต 1 
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12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จดุเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีการดำเนินการ (ยอๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเรจ็ 

(จำนวน/รอยละ) 

1 การศึกษาเพ่ือตอตานการใช 

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  

(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

 

ผลการประเมินโครงการ 

รอยละ 70.00 

ระดับคุณภาพ  ดี 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือควบคุมการขยายตัวของ

ปญหายาเสพติด และลดการแพร

ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. เพ่ือปลกูจิตสำนึกของเด็ก

นักเรียนและเยาวชน ใหมีความรู

ความเขาใจ และตระหนักถึงพิษภัย

ยาเสพติดท่ีมีผลตอรางกาย สุขภาพ

อนามัย และสงผลกระทบตอปญหา

ของสงัคม ตลอดจนความม่ันคง

ของชาติ 

3. เพ่ือสรางภูมิคุมกันแกเด็กและ

เยาวชน ใหหางไกลยาเสพติด 

4. เพ่ือสรางแกนนำนักเรียนตอตาน

ยาเสพติด ภายในสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมคร ูD.A.R.E. 

2. ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพ่ือขออนุเคราะห

วิทยากร (ครู D.A.R.E.) 

3. คร ูD.A.R.E. ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือกำหนดตารางสอน 

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ บุคลากรและสถานท่ี 

5. คร ูD.A.R.E. ดำเนินการสอนนักเรียนตามตารางโครงการสอน 

จากการดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ พบวา 

ดานปริมาณ 

1. ผูเรียนทุกคน ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

ตนเองอยางเต็ม

ความสามารถจาก

กิจกรรมคร ูD.A.R.E. 

2. ผูเรียนรอยละ 80  

สามารถถายทอดความรู

ขยายผลไปยังผูใกลชิดใน

ครอบครัว เพ่ือนบาน 

และชุมชนใกลเคียง 

3. ผูเรียนรอยละ 80  

มีจิตสำนึกและตระหนัก

ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีการดำเนินการ (ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเรจ็ 

(จำนวน/รอยละ) 

  5. เพ่ือเปนการรวมพลังจากทุกภาค

สวนของสังคมใหเขามามีสวนรวม

ในการแกปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

6. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ

เด็กนักเรียนรวมท้ังปลกูฝง

พฤติกรรมการกระทำความดีตั้งแต

วัยเด็ก ใหมีการประพฤติปฏิบัติ

อยางถูกตอง 

เปาหมาย/ดานปริมาณ 

1. ผูเรียนทุกคน ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพตนเองอยางเต็มความ 

สามารถจากกิจกรรมคร ูD.A.R.E. 

2. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถ

ถายทอดความรูขยายผลไปยังผู

ใกลชดิในครอบครัว เพ่ือนบาน 

และชมุชนใกลเคียง 

 ดานคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีความรู เกิด

ความเขาใจ ไมยุงเก่ียว 

กับยาเสพติด 

2. ผูเรียนมีภูมิคุมกันดาน

ยาเสพติดและมีแกนนำ

ตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

3. การแพรระบาดของ

ยาเสพติดในสถานศึกษา

ลดลง 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีการดำเนินการ (ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเรจ็ 

(จำนวน/รอยละ) 

  3. ผูเรียนรอยละ 80 มีจิตสำนึก

และตระหนักถึงพิษภัยของ 

ยาเสพติด 

เปาหมาย/ดานคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีความรู เกิดความเขาใจ 

ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

2. ผูเรียนมีภูมิคุมกันดานยาเสพติด

และมีแกนนำตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา  

3. การแพรระบาดของยาเสพติดใน

สถานศึกษาลดลง 

  

2 กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได 

 

ผลการประเมินโครงการ 

รอยละ 80.00 

ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

วัตถุประสงค 

1. ผูเรียนมีความสามารถในการ

แสวงหาความรู ใชกระบวนการคิด

วิเคราะหในการหาคำตอบและ

สรางองคความรูใหม สามารถ

เชื่อมโยงสูการดำรงชีวิตไดอยาง

พอเพียงและยั่งยืน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมชี้แจงวัตถุประสงค/

เปาหมาย พรอมท้ังรวมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

    - กิจกรรมผกัสวนครัวรั้วกินได 

3. กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเก็บขอมูลผลการประเมิน 

เปนระยะ 

4. รวบรวมขอมูลผลการกำกับ นเิทศ ติดตามผลการดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

จากการดำเนินกิจกรรม

พบวา 

ดานปริมาณ 

1. ผูเรียน รอยละ 85  

มีความสามารถในการ

แสวงหาความรู ใช

กระบวนการคิดวิเคราะห 

หาคำตอบและสรางองค 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีการดำเนินการ (ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเรจ็ 

(จำนวน/รอยละ) 

  2. ผูเรียนรูจักวิธีการทำงานและ

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข 

3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุก

กลุมสาระการเรียนรู ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

4. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูให

ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและเปน

แหลงเรียนรูใหชุมชน 

เปาหมาย/ดานปริมาณ 

1. ผูเรียน รอยละ 85  

มีความสามารถในการแสวงหา

ความรู ใชกระบวนการคิดวิเคราะห 

หาคำตอบและสรางองคความรูใหม 

สามารถเชื่อมโยงสูการดำรงชีวิตได

อยางพอเพียง และยั่งยืน 

 

5. สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ความรูใหม สามารถ

เชื่อมโยงสูการดำรงชีวิต

ไดอยางพอเพียง และ

ยั่งยืน 

2. ผูเรียน รอยละ 85 

รูจักวิธีการทำงานและ

สามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืน เขารวมกิจกรรมทุก

กิจกรรมอยางมีความสุข 

ดานคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแหลง

เรียนรูใหผูเรียนไดฝก

ปฏิบัติจริงและเปนแหลง

เรียนรูใหชุมชน 

2. ผูเรียนเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม มี

ความรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู สามารถเชือ่มโยง 
 



35 

 

 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีการดำเนินการ (ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

  2. ผูเรียน รอยละ 85 รูจักวิธีการ

ทำงานและสามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืน เขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม

อยางมีความสุข 

เปาหมาย/ดานคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูให

ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและเปน

แหลงเรียนรูใหชุมชน 

2. ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรูตามมาตรฐาน

การเรียนรู สามารถเชื่อมโยงสูการ

ดำรงชวีิตไดอยางมีความสุขบน

พ้ืนฐานของความพอเพียงและ

ยั่งยืน 

 สูการดำรงชวีิตไดอยางมี

ความสุขบนพ้ืนฐานของ

ความพอเพียงและยั่งยืน 

3 กิจกรรมออมทรัพย 

 

ผลการประเมินโครงการ 

รอยละ 90.00 

ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมเจตคติท่ีดีตอการ

ออม 

2. เพ่ือใหผูเรียนรูจักการวาง

แผนการออมเงินไวในอนาคต 

1. ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของและแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละ

กิจกรรม 

2. ดำเนินกิจกรรมการออมทรัพยในชั้นเรยีน บันทึกการออม 

3. ครูประจำชั้นสงเงินออมทรพัยแตละเดือนใหเจาของกิจกรรมนำฝาก

เขาบัญชีโรงเรียน 

จากการดำเนินกิจกรรม

พบวา 

ดานปริมาณ 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีการดำเนินการ (ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเรจ็ 

(จำนวน/รอยละ) 

  3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะใน

ดานการทำเงินออมใหมีผลตอบ 

แทน 

4. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเผยแพร

ผลงานและนำเสนอผลของการออม

ใหกับผูท่ีสนใจได 

4. ผูรับผิดชอบกิจกรรมออมทรัพย นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และ

คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผูเก่ียวของใหเปนไปตาม

ภาระงานท่ีกำหนด 

5. รายงานผลการออมตอผูปกครองนักเรียน 

6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรม 

7. จัดทำรายงานเสนอตอผูบริหาร  

1. ผูเรียน รอยละ 100 

เขารวมกิจกรรมออม

ทรัพย 

2. ผูเรียน รอยละ 80  

มีทักษะในดานวิชาการ

ออมท่ีมีผลตอบแทนและ

มีเปาหมายในการออม 

ดานคณุภาพ 

1. ผูเรียนไดรับความรู

และมีเจตคติท่ีดีตอการ

ออมทรัพย 

2. ผูเรียนแสดงความ 

สามารถและเผยแพร

ผลงานการออมใหผูท่ี

สนใจได 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปท่ีผานมา ปการศึกษา 2563  

13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 
 

จุดเดน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย สมบูรณแข็งแรง มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม  

เหมาะสมตามวัย มีพัฒนาการดานสติปญญาเต็มตามศักยภาพ ไดเรียนรูอยางมีความสุข มีความสนใจและใสใจใน

การเรียนรู รักความเปนไทย กลาแสดงออกในดานตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญในการท่ี

เด็กจะเติบโตมาเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพและเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยชัดเจน กำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ี 

สงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมท้ัง 4 ดาน ใชวงจร D2P MODEL เปนเครื่องมือในการบริหาร ทำใหการดำเนิน 

งานทุกโครงการ/กิจกรรม ประสบความสำเร็จตามเปาหมาย หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2563) มีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สามารถนำมาปฏิบัติและประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันของเด็กได ครูพัฒนาและออกแบบการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา สามารถกระตุนความสนใจของเด็กทำใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

ครูพัฒนาและออกแบบการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีสอด  

คลองกับเนื้อหาและวัยของเด็ก สามารถกระตุนความสนใจของเด็กทำใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ครูมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความคิดสรางสรรคในการจัดตกแตงหองเรียนใหมีบรรยากาศทางวิชาการ เด็กไดชื่น

ชมผลงานของตนเองและเพ่ือนอยางท่ัวถึง คณะครูใหความรวมมือกันเปนอยางดีในการกำหนดแนวทางพัฒนาเด็ก 

สงผลใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย ราเริงแจมใส สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง กลาคิด กลาแสดงออก รูจักการ

แบงปนและรักษาวินัยในการอยูรวมกัน 
 

จุดควรพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

  1. ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก ความมีระเบียบวินัย ความ

รับผดิชอบ จัดกิจกรรมเสริมบูรณาการในตารางกิจกรรมใหเด็กมีสมาธแิละสติ ในการอยูรวมกัน 

  2. ครูจัดกิจกรรมวชิาการท่ีสงเสริมพัฒนาของเด็ก เชน ความสามารถในแกปญหา ความมีเหตุผล 

และภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
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3. ควรมีการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็กเปนรายบุคคล  

มีการเชื่อมโยงประสบการณกับความรูเดิมของเด็ก จัดประสบการณเชื่อมโยงความรู ทักษะการเรียนรูระหวาง

ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1. ครูตองนำผลการจัดกิจกรรมมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

  2. สงเสริมความเขาใจกับผูปกครองในดานพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการของเด็ก เพ่ือ

รวมกันกำหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแกปญหา และสรางความเขาใจท่ี

ถูกตอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม และนำภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณสำหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

  1. ครตูองนำผลการจัดกิจกรรมมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

  2. สงเสริมความเขาใจกับผูปกครองในดานพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการของเด็ก เพ่ือ

รวมกันกำหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแกปญหา และสรางความเขาใจท่ี

ถูกตอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม และนำภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณสำหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1. สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำสื่อการ 

เรียนรู คลิปวีดีโอการสอนออนไลน เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ จัดทำโครงการ/กิจกรรมอยาง

หลากหลายเพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก อันจะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

  2. เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา และกำหนดเกณฑการเรียนรูท่ีเปน

มาตรฐานของแตละชวงวัยเพ่ือประเมินเด็กกอนสงตอในระดับชั้นตอไป 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนใหกวางขวางข้ึน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย  

เชน ชุมชน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

  1. ควรจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูเต็ม

ตามศักยภาพ 

  2. กำหนดเกณฑการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานของแตละชวงอายุ เพ่ือประเมินเด็กกอนสงตอใน

ระดับชั้นตอไป 

  3. สงเสริมใหครูไดรับการอบรมดานเทคนิคการสรางสรรคผลงานเด็ก การจัดทำคลิปสื่อการสอน

ทางออนไลน เพ่ือนำมาบูรณาการในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 1. จัดกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เชน ความสามารถในแกปญหา ความมีเหตุผล 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีสมาธิและสติในการอยูรวมกัน จัดประสบการณให

เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็กเปนรายบุคคล เชื่อมโยงประสบการณกับความรูเดิมของเด็ก เชื่อมโยง

ความรู ทักษะการเรียนรูระหวางระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ใหครูและเด็กใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง พัฒนาแหลงเรียนรูและสงเสริมใหมีการใชภูมิปญหาทองถ่ินใหมากข้ึน ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน

ใหกวางขวางข้ึน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เชน ชุมชน ผูปกครอง องคกรสวนทองถ่ิน และผูท่ีเก่ียวของอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 3. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนมากข้ึน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

และนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณสำหรับเด็ก เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ นำผลการ

จัดกิจกรรมมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหครูไดรับการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการ

สรางสรรคผลงานเด็ก การจัดทำคลิปสื่อการสอนทางออนไลน เพ่ือนำมาใชในการจัดประสบการณใหกับเด็ก

ปฐมวัยอยางมีประสทิธิภาพ 
 

ความตองการและความชวยเหลือ 

 - สงเสริมสนับสนุน จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใชในการจัดประสบการณใหกับเด็ก 

 - การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูในศตวรรษท่ี 21 

 

13.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ด ี

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี
 

จุดเดน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ผูเรียนสามารถอานออก เขียนได สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย 

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติบางรายวิชา 

ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการทดสอบวัดประเมินผลคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่องมาโดยตลอด 

ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีความออนนอม

ถอมตน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต เชน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมปลูก

ผักสวนครัวรั้วกินได คายธรรมะ มีการเขาคายคุณธรรม นำสูชีวิตท่ีพอเพียง 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ทางดานคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน  

เขมแข็ง ความวิริยะ อุตสาหะ ความรับผิดชอบ กลาแสดงออก รวมท้ังคุณลักษณะเดนชัดอ่ืนๆ ทำใหผูเรียน 

มีจุดเดนคือ มีความสุภาพเรียบรอย มีจิตสำนึกในการออม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีจิตอาสา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน 

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนน

การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการดำเนินการนิเทศกำกับ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรอยางรอบดาน ท้ัง

ดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการคิดได

ปฏิบัติจริง มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 
 

จุดควรพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ผูเรียนตองใฝรูใฝเรียน หาความรูดวยตนเองอยูเสมอเพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีผลการ 

ทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) สูงกวาระดับชาติ โดยมีคาคะแนนสูงกวารอยละ 50 รวมท้ังพัฒนาผลการเรียน

ทุกระดับชั้นในระดับโรงเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนดวย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหผูเรียนเปน 

คนเกง คนดีของสังคม มีจิตสาธารณะ อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถปรับตัวไดในยุค New 

Normal ครูตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหหลากหลาย โดยนำนวัตกรรมเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ปรับกระบวนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีวินัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ใหความสำคัญกับการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสรางองคความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในใหครูและ

บุคลากรเห็นความสำคัญ สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนทักษะอาชีพ จัดทำวิจัยใน
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ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ นำผลการนิเทศการสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนรูของครูไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  1. ครูควรมีการจัดทำบทเรียนออนไลน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย การสืบคนขอมูล และนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการประสานความ

รวมมือกันในการแกปญหาดานการเรียน มีการติดตามและนำผลมาพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

  2. สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำวงจร D2P 

MODEL มาใชในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง  

  3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ี

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของตนเองอยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับกระบวนการวัดและ

ประเมินผล โดยจัดทำเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั และจุดประสงคการ 

เรียนรู เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีความนาเชื่อถือ สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 

 มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการ 

  1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียน

ภาษาตางประเทศ จัดใหมีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมกับเนื้อหาสาระท่ีเปนขอบกพรองใหมีความ

ตอเนื่อง 

  2. ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการทางดานวิชาการ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน สนับสนุนใหครู ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษารวมกัน 

สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูหรือใชการสอนซอมเสริมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีความ

ตอเนื่อง 

  3. นำผลการนิเทศการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไปปรับปรุงพัฒนาให

เปนระบบและตอเนื่องมากข้ึน ครูควรทำการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติและนำผลการวิเคราะหไปจัด

กิจกรรมสอนซอมเสริมใหครอบคลุมเนื้อหาสาระในทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

  4. ใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสรางองคความรูเรื่อง 

ระบบการประกันคุณภาพภายในใหครูและบุคลากรเห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกฝง และฝกฝนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุงเนนใหผูเรียน 

ทุกคนไดเขารวมกิจกรรม เชน กิจกรรมเขาคายคุณธรรม นำสูชีวิตพอเพียง ในการดำเนินชีวิต โครงการนอมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา และพระบรมราโชบาย สูสถานศึกษา โครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรยีน ไปปรับใชในชีวิตประจำวันอยูเสมอ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เพ่ือจิตสาธารณะ เปนตน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปูการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวม

รับผิดชอบ 

  2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเปนระบบ

และตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  

มีการใชสื่อเทคโนโลยสีรางบทเรียนออนไลนเพ่ือใหสอดคลองกับยุค New Normal  

  2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

  3. นำกระบวนการวจิัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำวงจร D2P MODEL มาใชใน

การพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองอยางเปนรูปธรรม 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 1. มุงเนนการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) สงูกวาระดับชาติ โดยมี

คาคะแนนสูงกวารอยละ 50 รวมท้ังพัฒนาผลการเรียนทุกระดับชั้นในระดับโรงเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนดวย 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค เพ่ือใหผูเรียนเปนคนเกง คนดีของสังคม มีจิตสาธารณะ อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และ

สามารถปรับตัวไดในยุค New Normal  

 3. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เปดโอกาสใหครูและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมใน

การพัฒนาการศึกษารวมกัน สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนทักษะอาชีพ จัดทำวิจัย

ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ นำผลการนิเทศการสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนรูของครูไปปรับปรุงพัฒนาใหเปนระบบและตอเนื่องมากข้ึน 

4. สงเสริมใหครูเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการวัดและประเมินผล โดยจัดทำเกณฑการประเมินท่ี

ชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีความ

นาเชื่อถือ สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

 5. พัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางสม่ำเสมอ สนับสนุนใหครู

วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติและนำผลการวิเคราะหไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครอบคลุมเนื้อหา

สาระในทุกกลุมสาระการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัด สรางองคความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน

ใหครูและบุคลากรไดเห็นถึงความสำคัญและนำไปใชพัฒนากระบวนการทำงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

ความตองการและความชวยเหลือ 

 การสงเสริมใหครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุมตัวบงช้ี 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5 ป)  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ระดับปฐมวัย) 

น้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตวับงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 4.00 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  5.00 4.00 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 4  เดก็มีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  10.00 7.50 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 8.00 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 35.00 30.00 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 7  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 8  ประสิทธผิลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.60 พอใช 

กลุมตวับงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ

ของสถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.10 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 1.50 พอใช 

คะแนนรวม 100.00 80.20 ด ี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย  ( 2-5 ป)  ประเภทโรงเรียน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  80.20  คะแนน 

• มีคุณภาพระดับ  ดี 

• สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต  80  คะแนนข้ึนไป                         ใช        ไมใช 

• สถานศึกษามีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป  10  ตัวบงชี้  จาก  12  ตัวบงชี้                   ใช        ไมใช 

• สถานศึกษาไมมีตวับงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรบัปรงุหรือตองปรับปรงุเรงดวน          ใช        ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 

 สรุปสภาพปญหา  จุดเดน  จดุท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 สภาพปญหา  

 ดานครูผูสอน สถานศึกษามีจำนวนครูไมครบชั้น  ครูไมตรงตามวิชาเอก สงผลใหการเรียนการสอนไม

มีคุณภาพ  หากสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนบุคลากรใหมีจำนวนเพียงพอตามเกณฑและตรงตามสาขาวิชาเอก 

ยอมสงผลถึงระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องโดยจัดใหมีศึกษานิเทศก ชวยเหลือครูผูสอนและสถานศึกอยางจริงจังและตอเนื่อง 

      จุดเดน 

 1. เด็กมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสมรรถภาพทางกายดี มีสุนทรียภาพดานดนตรีและการ

เคลื่อนไหวตามจงัหวะไดดีมาก มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ออนโยน แสดงความรักเมตตา ชวยเหลือเพ่ือนๆ รูจักแสดง

ความเคารพ นอบนอมตอผูใหญ ครูและบุคคลใกลชิด มีพัฒนาการดานสตัญญาสมวัยและมีความพรอม ศึกษาตอ

ในชั้นตอไป 

 2. ครูมีความมุงม้ันตั้งใจเสียสละอุทิศตนและพัฒนาตนเองอยูเสมอและตอเนื่อง ศึกษาหาเทคนิค

วิธีการสอน เตรียมการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสำคัญตามหลักสูตรปฐมวัย และวัดประเมินผลการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ผูบริหารมีความสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและ

วัตถุประสงค ของการจัดตั้งสถานศึกษา สามารถดำเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย และสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู

ความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

             จุดท่ีควรพัฒนา 

    1. ควรจัดทำระบบสารสนเทศการพัฒนาการของเด็กและนำขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

    2. ควรสนับสนนุใหชุมชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย เปาหมาย และวางแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 

    3. ควรพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีเพ่ือการพัฒนางาน 

ปฐมวัย และเปนพ้ืนฐานในการใหความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 

    4. ควรจัดทำแผนปองกันความปลอดภัย และมีการฝกซอมตามแผนท่ีกำหนด 
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 14.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี 1  ผูเรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี 10.00 7.68 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 8.85 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 3  ผูเรยีนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่อง  10.00 8.00 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 4  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน  10.00 7.76 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 8.00 พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 10.00 7.00 พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 3.90 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

สังกัด 
5.00 3.60 พอใช 

กลุมตวับงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 4.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 
5.00 4.00 ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 4.20 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

5.00 3.00 พอใช 

คะแนนรวม 100.00 69.99 พอใช 

• สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต  80  คะแนนข้ึนไป                       ใช        ไมใช 

• สถานศึกษามีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป  10  ตัวบงชี้  จาก  12  ตัวบงชี้                 ใช         ไมใช 

สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดบัคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช          ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 

สรุปสภาพปญหา  จุดเดน  จดุท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

            ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             

             สภาพปญหา  

 ดานครูผูสอน สถานศึกษามีจำนวนครูไมครบชั้น ครูไมตรงตามวิชาเอก สงผลใหการเรียนการสอนไมมี

คุณภาพ หากสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนบุคลากรใหมีจำนวนเพียงพอตามเกณฑและตรงตามสาขาวิชาเอก 

ยอมสงผลถึงระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องโดยจัดใหมีศึกษานิเทศก ชวยเหลือครูผูสอนและสถานศึกอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 จุดเดน 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มีความใฝรู และ

เรียนรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถดานการคิด และการปรับตัวเขากับสงัคม 

2. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ 

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา และดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 

รวมท้ังสงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาไทย  

วิทยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานความใฝรูและเรียนอยางตอเนื่อง และทักษะการคิด 

3. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 

15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 15.1 การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล 

สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด

ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผน รวมกันกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ

กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการในการพัฒนา และนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเตรียมความพรอมในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(covid -19) ท่ีสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา มีรูปแบบการบริหาร และการจัดการ

เชิงระบบ โดยทุกฝายซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง นักเรียน และ
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ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนางาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา พระบรมราโชบาย ใชรูปแบบการบริหารแบบ D2P MODEL 

P  = Plan   ประชุมวางแผน 

D = Do  ปฎิบัติ 

D = Develop  พัฒนา 

P = Progress   เจริญข้ึน/งอกงามข้ีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุงพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนใหเปนครูมืออาชีพ เปนครูท่ีจัดประสบการณการเรียนรู 

ใหกับผูเรียนมากท่ีสุด ผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจำลองท่ีครูเปนผูจัดทำข้ึน ครูใช

เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาประกอบเปนสื่อการเรียนรูใชกับผูเรียน มีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน

อยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถมากท่ีสุด พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร

งบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว มีการ

ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือนำผลการดำเนินงาน

ไปวางแผนพัฒนางานในปตอไป 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานวงัสารภ ี

แผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียนบานวังสารภี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเครือขาย ผูบริหารสถานศึกษา 

นายยงยุทธ   ไกรบำรุง 

คณะกรรมการสถานศึกษา/

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

กลุมงานบริหารวิชาการ    

   นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา 

กลุมงานบริหารงบประมาณ 

 นางทิพวรรณ  ขำมาก 
กลุมงานบริหารบุคคล 

นายยงยุทธ   ไกรบำรุง 

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 

นายธนวิทย ทองกวาว 

 
1. การพัฒนาหลักสตูร 

สถานศึกษา 

2. การจัดและพัฒนา 

กระบวนการเรยีนรู 

3. การวัดประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  

 และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรยีนรู 

การนิเทศการศึกษา 

7. การพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. กิจกรรมสงเสริมความรูแก

นักเรียน ครอบครัว ชุมชน 

1. การจัดทำแผนบริหาร

งบประมาณ  

2. การบรหิารจัดการทาง 

การเงิน 

3. การรับเงิน การจายเงิน

การเก็บรักษาเงิน 

4. การบริหารพัสดุและ 

สินทรัพย 

5. การควบคุมพัสดุและ 

สินทรัพย 

6. การระดมทรัพยากร 

7. การกำกับ ควบคุม 

ประเมินผลและจัดทำ 

รายงาน 

8. การวางระบบตรวจสอบ 

ภายใน 

 

 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

2. การสรรหาบุคลากร 

3. การเสรมิสราง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 

5. การออกจากราชการ 

 

 

 

 

1. การดำเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานุการกรรมการ   

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  งานพัฒนาระบบและเครือขาย

ขอมูล สารสนเทศ 

4. การจัดระบบบริหารและ

พัฒนาองคการ 

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การดูแลอาคารสถานท่ี 

และสภาพแวดลอม 

7. งาน พ.ร.บ.การศึกษาภาค

บังคับ 

8. การประชาสมัพันธทาง

การศึกษา 

9. งานบริการสาธารณะ 

10. งานกิจการนักเรียน 

11. งานท่ีมิไดระบุไวในงาน

อ่ืนๆ 

นักเรียน 
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 15.2 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา อัตลักษณ และเอกลักษณ

ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน (VISION) 

 โรงเรียนบานวังสารภีไดรับการพัฒนาดานวิชาการ นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา มุงเนนนักเรียน เกง ดี มีความสุข อยูบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตรพระราชา 

พระบรมราโชบาย ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 

พันธกิจ (MISSION) 

 1. จัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนโดย

คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 3. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

 4. รวมมือกับชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชมุชน โดยจัดการเรียนรูภายในชุมชนบน

พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา พระบรมราโชบาย รูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ินและ

วิทยากรตางๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 5. จัดกระบวนการเรียนรู โดยสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ

เรียนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และอำนวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง 
 

เปาประสงค 

 1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาความรูตามเกณฑมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมี

สขุภาพดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

 2. โรงเรียนผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานไดรับความรวมมือจากชุมชน องคกรตางๆ และใช 

ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวตักกรรม ไดเปนอยางดี 

 3. โรงเรียนมีบรรยากาศสะอาดรมรื่นและสวยงามเกิดการพัฒนาการเรียนรูเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา พระบรมราโชบาย 
 

กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาองคกรพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

 จุดเนนท่ี 1 จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยท่ีมุงเนนการเตรียมความพรอม ดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา โดยยึด 6 กิจกรรมหลัก และการพัฒนาสมองท่ีสอดคลองกับการจัดประสบการณ (Active 

Learning) ใหมีความพรอมดานวิชาการ 
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 จุดเนนท่ี 2 ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 3 มาตรฐาน  

 จุดเนนท่ี 3 จัดองคกรและโครงสรางการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจทางการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนนิติบุคคล  

 จุดเนนท่ี 4 จัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบตัิการประจำป เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำป

ของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. 

 จุดเนนท่ี 5 สงเสริม สนับสนุน นโยบายของ สพฐ. และ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

นวัตกรรม ใน 6 กลยุทธ ไดแก จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง/พัฒนาคุณภาพผูเรียน/พัฒนาผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา/สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลำ้

ทางการศึกษา/จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม/เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ เปนตน 

 จุดเนนท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการใช

เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเรียนการสอน และนำการเปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ) เชน การสงครูเขารับการอบรม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือปฏริูปการเรียนรู 

 จุดเนนท่ี 1 พัฒนาครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ/บูรณาการ/โครงงาน/ใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

 จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางครูใหประพฤติปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จุดเนนท่ี 3 สงเสริมการแสวงหาความรูและเทคนิคใหมๆ ไปใชในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  

 จุดเนนท่ี 4 เสริมสรางขวัญและกำลังใจ และพัฒนาครูสูมืออาชีพ  

 จุดเนนท่ี 5 แกไขการขาดแคลนครูและบคุลากรใหเพียงพอตามเกณฑของ ก.ค.ศ. และตามวิชาเอกท่ี 

ขาดแคลน 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

 จุดเนนท่ี 1 สงเสริมครูผูสอนจดัการเรียนรูใหผูเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง มีความใฝรูใฝเรียน 

 จุดเนนท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรู ใหผูเรียนฝกทักษะและศึกษาหาความรูดวยตนเอง  

 จุดเนนท่ี 3 สงเสริม/พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐาน 

 จุดเนนท่ี 1 พัฒนาและเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ดานผูเรียนของ สพฐ. 

 จุดเนนท่ี 2 เนนผูเรียนดานความรูคูคุณธรรมและมีความงามท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และ

สติปญญา  

 จุดเนนท่ี 3 พัฒนาผูเรียนท่ีมีความเปนเลิศเปนรายบุคคล ใหสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

 จุดเนนท่ี 4 สงเสริมใหผูเรียนนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราช และพระบรม 

ราโชบาย มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 จุดเนนท่ี 5 สงเสริมใหผูเรียนมีความรู พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ยุคโควิด 2019 และ New Normal 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนางานประสานชุมชน 

 จุดเนนท่ี 1 มุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค  

 จุดเนนท่ี 2 ระดมสรรพกำลังจากผูปกครอง ชุมชน องคการภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาและใหบริการชุมชนตามท่ีรองขอ 

 จุดเนนท่ี 3 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
 

อัตลักษณผูเรียน 

 “รำไทย  ไหวสวย” 
 

เอกลักษณโรงเรียน 

 “การออม” 

 

16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 
 

      16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
 

1. คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 

วิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็ก ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการจัดประสบการณการเรียนรูอยางหลากหลาย เชน จัดการเรียน

การสอนแบบ On - line , On - hand และ On – demand เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวม อยางสมดุลและตอเนื่อง 

มีหลักสูตรและหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม

ทักษะสมอง EF นำมาบูรณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สนองความตองการ ความสนใจ จัดใหเด็ก

ไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก จัดการประเมินพัฒนาการใหเปน

กระบวนการอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ พรอมท้ังนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก

อยางตอเนื่อง มีกระบวนการประเมินพัฒนาการการเรียนรู ท่ีใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก ใช

กิจกรรมการเก็บผลงานและชิ้นงานเด็ก เปนเครื่องมือ และรองรอยหลักฐานในการประเมินพัฒนาการ นำขอมูลท่ี

ไดทำความเขาใจพัฒนาการของเด็ก กับผูปกครอง เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายท่ี

แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย ดวยการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ การลางมือ การแปรงฟน อยางถูกวิธี  กิจกรรมการออกกำลังกาย สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ 

จิตใจและสังคม เด็กมีความสุข แสดงออกผานดนตรีและงานศิลปะ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปนสมาชิกท่ีดีในสังคม 

โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเด็กท่ีบูรณาการกับกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ใชกิจกรรมสื่อรักจาก

โรงเรียนเพ่ือสานสัมพันธระหวางบาน และโรงเรียน เสริมสรางความรวมมือของครูกับผูปกครองในการพัฒนาการ
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ของเด็ก การพัฒนาดานสติปญญา จัดกิจกรรมใหเด็กไดแสดงความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค ตัดสินใจ 

แกปญหาได โดยครูมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณจัดการเรียนรูดวยสื่อ คลิป VDO และกระบวนการท่ีเนน

เด็กเปนสำคัญ สนองความตองการและความสนใจของเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบโครงการ สงเสริมการใช

กระบวนการดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร ตามหลักโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
  

ผลการดำเนินการ  

1. มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

    เด็กปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 86.25 มีผลการพัฒนาการทางดานรางกาย 

เหมาะสมตามวัย ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนดประกอบดวย มีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีสุขนิสัยท่ีดีลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร

ทุกครั้ง ปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) สวมหนากากอนามัยทุก

วัน ท้ังนี้ เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายท่ีแข็งแรง เคลื่อนไหวรางกาย

คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย ดวยการ

จัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ การลางมือ การแปรงฟน อยางถูกวิธี เด็กทุกคนได

เขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาทางดานรางกาย เชน กิจกรรมการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย กิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัยเรื่องโครงงานสีสวยดวยมือเรา การตรวจ

สุขภาพนักเรียน กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 

สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง เหมาะสมตามวัย 

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 82.28  มีผลการพัฒนาการทางดานอารมณ  

จิตใจในระดับดี เด็กไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ สงเสริมใหเด็กมีพัฒนา 

การดานอารมณ จิตใจ ควบคุม สามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม และมีความสุข แสดงออกผาน

ดนตรี งานศิลปะ ทำใหเด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี มีอารมณราเริงแจมใส อยูรวมกันสังคมกับผูอ่ืนไดได มีจิตใจดีรูจัก

ชวยเหลือ แบงปน มีน้ำใจ ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผูอ่ืน มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรูสึกท่ีดีกับตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ดวย

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเด็ก ท่ีบูรณาการกับกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ มีกิจกรรม

สื่อรักจากโรงเรียนเพ่ือสานสัมพันธระหวางบาน และโรงเรียน เกิดความรวมมือ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ รวมกัน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แกปญหา และเกิดความเขาใจ ใหเปนแนวทางท่ีถูกตองตรงกัน 

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 83.33 มีผลการพัฒนาการทางดานสังคม   

เด็กไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม ไดแก โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนสอบแบบ

บูรณาการเนนเด็กเปนสำคัญ ใหเด็กมีสวนรวมและทำงานเปนกลุม กิจกรรมสรางสรรคและเสรี กิจกรรมเลน

บทบาทสมมุติ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมการ

เรียนรูแบบโครงการ เด็กๆ ไดรวมปฏิบัติกิจกรรมทำใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักการรอคอยและการแบงปน รูจัก
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รับผิดชอบ และปรับตัวเขากับสังคมได ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รูจักประหยัด มีสวนรวม

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได มี

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว มีการใชชีวิตประจำวัน และไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผาน 

การเลนอยางเปนอิสระ สามารถเลนรวมกลุมกับผูอ่ืนได รูจักแบงปนหรือให และรูจักการรอคอย 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน รอยละ 70.50 มีผลการพัฒนาการทางดานสติปญญา  

เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการท้ังสี่ดาน จากการจัดประสบการณการหนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยท่ีใชแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบรูณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย สงเสริมพัฒนาการเด็กอยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวม อยางสมดุลและตอเนื่อง จัดกิจกรรม

ใหเด็กไดแสดงความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค ตัดสินใจ เด็กทุกคนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริม

พัฒนาการทางดานสติปญญา ไดแก โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา

สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนสอบแบบบูรณาการเนนเด็กเปนสำคัญ แกปญหา 

มีการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบโครงการ สงเสริมใชกระบวนการดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร ตามหลักโครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอย เด็กมีความคิดและจินตนาการ รูจักสังเกต สามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง สามารถ

สนทนาโตตอบสื่อความหมายไดมากข้ึน ใชภาษาบอกความตองการของตนเองได สรางสรรคผลงานตามความคิด

และจินตนาการในงานศิลปะการเลนอิสระได รับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 รูจักสังเกต 

สามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง และสามารถคิดตัดสินใจไดดวยตนเอง แสดงความคิดและจินตนาการไดอยาง

สรางสรรค สามารถบอกเลาเรื่องราวตางๆ ของตนเองได 
 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปโครงการ 

1.1 โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

สำหรับเด็กปฐมวัย   

1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรูระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

- กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียน 

- กิจกรรมทำแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการณ/โครงการ/ 

Active Leaming 

- กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ 

1.3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมสรางสื่อ/นวัตกรรม/คลิป VDO 

2) บันทึกน้ำหนักสวนสูง 

3) บันทึกการตรวจสุขภาพ 
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4) บันทึกการรับอาหารเสริม (นม)  

5) บันทึกการรับอาหารกลางวัน  

6) การประเมินพัฒนาการ/การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัย 

7) แผนการจัดประสบการณการเรียนรู แผนการจัดประสบการณเรียนรูออนไลน 

8) แบบประเมินพัฒนาการมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/การประเมินคุณภาพ 

ตามมาตรฐานปฐมวัย 

9) บันทึกพัฒนาการ 

10) รายงานการการสอนออนไลน 

11) แบบเก็บผลงานนักเรียน 

12) บันทึกการออมทรัพย 
 

2. จุดเดน  

เด็กมีความพรอมทางดานรางกาย มีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณแข็งแรงแข็งแรง รูจักหลีก  

เลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สุขภาพจิตดี อารมณราเริงแจมใส รูจักแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม  

ชวยเหลือ แบงปนเพ่ือน มีจิตอาสา ดานสังคม มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ชวยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดี ยอมรับความแตกตางระหวางบุคล ดานสติปญญา เด็กเรียนรูอยางมีความสุข รักท่ีจะ

เรียนรูอยูตลอดเวลา สรางสรรคผลงานตามความคิดและจิตนาการไดดี สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีแสวงหา

ความรูไดเหมาะสมตามวัย 
 

3. จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก เนื่องจากมีเด็กบางคนยังขาดความม่ันใจ 

ในตนเอง และจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กดานทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2. ครูจัดประสบการณใหมีการเชื่อมโยงกับความรูเดิมของเด็กท่ีมีอยูเดิม และจัดกิจกรรมเสริม 

ประสบการณเชื่อมรอยตอการเรียนรู ระหวางชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1 
 

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ  

สงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะทางสมอง  

Executive Function (EF) โดยการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำสื่อการเรียนรูเปนคลิปวีดีโอการสอน

ออนไลน เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู อันจะสงผลใหผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

1. คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 

วิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนมีหลักสูตรและหนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใชเปน 

แนวทางการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน 

จัดการเรียนการสอนแบบ On - line , On - hand และ On - demand ท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบูรณา

การใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนการจัดประสบการณ เรียนรูออนไลน ท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงและนโยบายตนสังกัด มีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมองท่ีใหความสำคัญ

เก่ียวกับพัฒนาการของเด็กท่ีมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนข้ันตอนไปพรอมกันทุกดานการเรียนรู 

เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก เนนพัฒนาการท้ัง 4 ดานโดยบูรณาการ สอดแทรกความตองการของ

ทองถ่ิน เพ่ือจัดประสบการณแบบบูรณาการการเรียนการสอนครบท้ัง 6 กิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูผานการเรียนปน

เลน การปฏิบัติจริง การฝกทักษะดานตางๆ มีการออกแบบการจัดประสบการณ ท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัด

วิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง    

จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อัตลักษณท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองประจำป สงเสริมครูใหใชกระบวนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ/โครงงาน/ Active Learning ท่ีเนน

เด็กเปนสำคัญ มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการความสามารถในการคิดสรางสรรค ตัดสินใจ 

แกปญหา นำผลการจัดกิจกรรมมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม ครูจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ

เรียนรูอยางปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมในการเสริมพัฒนาการ มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการ

การเรียนรู ท่ีใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก ใชกิจกรรมการเก็บผลงานเด็ก เปนเครื่องมือและ

รองรอยหลักฐานในการประเมินพัฒนาการ นำขอมูลท่ีไดทำความเขาใจพัฒนาการของเด็กกับผูปกครอง โดยแยก

โครงการและกิจกรรมตามพัฒนาการไดดังตอไปนี ้

   1. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อามณ สังคม และสติปญญาสำหรับ

เด็กปฐมวัย   

- กิจกรรมจัดประสบการณเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

- กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียน 

   2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย 

- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

- จัดทำแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ/โครงงาน/ Active Learning 

- การประเมินผลพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
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    3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมสรางสื่อ/นวัตกรรม , คลิป VDO 
 

ผลการดำเนินการ 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความยืดหยุน สอดคลอง ยึดแนวคิด และหลักการจัด   

การศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และใหความสำคัญเก่ียวกับการสงเสริมทักษะสมอง 

EF  ตามพัฒนาการของเด็กท่ีมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดประสบการณท่ีมุงเตรียมความพรอม

สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานท่ีเหมาะสมตามวัย มีการตรวจสอบและรายงานผลการพัฒนาการเรียน

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน ครูมีความเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ครูจบ

การศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมดานการศึกษาปฐมวัย ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัด

ประสบการณใหมีประสิทธิภาพ ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชา เพ่ือนํามาพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เด็กไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ของเลน หนังสือ นิทาน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสืบเสาะหาความรู 

ใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียน 
 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560) 

     2) กำหนดการสอน 

3) รายงานโครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อามณ สังคม และสติปญญาสำหรับ 

เด็กปฐมวัย   

  - รายงานกิจกรรมจัดประสบการณเด็กปฐมวัย 

  - รายงานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

- รายงานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย 

  - รายงานกิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียน 

4) รายงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

  - รายงานกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ 

  - รายงานกิจกรรมสรางสื่อ/นวัตกรรม/คลปิ VDO 

5) รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย 

  - รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

  - รายงานจัดทำแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ/โครงการ/ Active Learning 

  - การประเมินผลพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

6) แบบเก็บผลงานนักเรียน 

7) แบบประเมินพัฒนาการมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

8) แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดประสบการณเรียนรูออนไลน/รายงานการการสอน 

ออนไลน 

9) รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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10) บันทึกนิเทศภายใน 

11) เกียรติบัตร วุฒิบัตร  

12) สื่อ นวัตกรรม 

13) วิจัยในชั้นเรียน 

14) แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

15) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัย 
 

2. จุดเดน 

ครูมีความรูความสามารถตรงสาขาวิชาท่ีสอน และมีประสบการณในการปฏิบัติการสอนปฐมวัย  

ทำใหครูสามารถออกแบบการเรียนรูใหประสิทธิภาพและมีพัฒนาการตามวัย มีการผลิตสื่อ และจัดหาสื่อเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูอยางพอเพียงและหลากหลาย สงผลใหเด็กมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เปนข้ันตอนไปพรอมกันทุก

ดานเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ไดเรียนรูในสภาพแวดลอมท่ีสนุกสนานและปลอดภัย มีสื่อ อุปกรณ เพ่ือการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย ไดรับการประเมินพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และนำขอมูลท่ีไดสงเสริม

ความเขาใจดานพัฒนาการของเด็กกับผูปกครอง ท้ังทางตรงและผานสื่อออนไลน 
  

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 - ครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู โรงเรียนพ้ืนท่ี 

นวตักรรมการศึกษา และมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง 

 - ครูตองสงเสริมความเขาใจกับผูปกครองโดยใชคลิปวีดีโอและสื่อออนไลนท้ังผูปกครอง และ 

ผูปกครองตางดาว ในดานพัฒนาการของเด็ก การประเมินพัฒนาการ เพ่ือรวมกันในการสงเสริมพัฒนาการ  

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม แกปญหา และเกิดความเขาใจใหเปนแนวทางท่ีถูกตอง ตรงกัน 
 

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ  

  ครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู โรงเรียนพ้ืนท่ี

นวัตกรรมการศึกษา ใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายสมรรถนะ คือ เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีพัฒนาการ

ท้ัง 4 ดาน อยางสมดุลและเต็มศักยภาพ บุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง มีการสงเสริมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย เชน ชุมชน ผูปกครอง 

องคกรสวนทองถ่ิน และอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง ในดานพัฒนาการของเด็ก การประเมินพัฒนาการ เพ่ือรวมกันในการ

สงเสริมพัฒนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แกปญหา และเกิดความเขาใจใหเปนแนวทางท่ีถูกตอง ตรงกัน   

 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  
 

1. คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ครูจัดประสบการณสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ 
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สติปญญาอยางสมดุลตามแนวทางการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เชน จัดการเรียนการสอนแบบ On - line , On - hand และ On – demand สอดคลองกับ

หลักสูตรปฐมวัย จัดทำแผนการจัดประสบการณสอดคลองพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย

ใชแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบรูณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท่ี

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายตนสังกัด มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอนตามรูปแบบบูรณาการ

การเรียนรู/โครงการ/Active Learning ท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง มีกิจกรรม

ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ แสดงความสามารถของตนเอง ทำงานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข จัดกิจกรรมใหเด็ก

ทุกคนไดรับประสบการณตรงผานการเลน และปฏิบัติ เชื่อมโยงประสบการณเดิม สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน 

ท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพ่ึงประสงค 

มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย มีการบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ และประเมินเด็กเปนรายบุคคลตามพัฒนาการท้ัง 4 

ดาน และนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาเด็ก สรุปรายงานผลพัฒนาการเด็ก และรายงานผูบริหาร 

ผูปกครองอยางตอเนื่อง ท้ังทางตรงและผานสื่อออนไลน 
 

ผลการดำเนินการ 

ครจูัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง ครูมีความรู ความ 

สามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดครบทุกดาน ครูไดรับการพัฒนาให

เกิดความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีครอบคลุมในทุกๆ 

ดาน ท่ีเหมาะสมกับวัย สงผลใหเด็ก รอยละ79.37 มีพัฒนาการท้ัง 4 ดานในระดับดี มีพัฒนาทางรางกายแข็งแรง  

เจริญเติบโตสมวัย ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม รูจักชวยเหลือ

แบงปน มีความรับผิดชอบดานสังคม เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏบิัติกิจวัตรประจำวันได มีวินัยในตนเอง เลนทำ

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ดานสติปญญามีความสามารถดานความคิด รูจักการแกปญหา มีทักษะการสื่อสารและมี

พ้ืนฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย 
 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1) หลกัสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560) 

2) ปฏิทินการศึกษาปฐมวัย  

3) กำหนดการสอน  

4) รายงานโครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อามณ สังคม และสติปญญา สำหรับ 

เด็กปฐมวัย   

  - รายงานกิจกรรมจัดประสบการณเด็กปฐมวัย 

   - รายงานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

  - รายงานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย 

  - รายงานกิจกรรมสื่อรักจากโรงเรียน 
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5) รายงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

  - รายงานกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ 

  - รายงานกิจกรรมสรางสื่อ/นวัตกรรม/คลิป VDO 

6) รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย 

  - รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

  - รายงานจัดทำแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ/โครงงาน/ Active Learning 

  - การประเมินผลพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

  - กิจกรรมการประเมินผลหลักสตูรสถานศึกษา 

7) แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดประสบการณเรียนรูออนไลน/รายงานการการสอน 

ออนไลน 

8) แบบเก็บผลงานนักเรียน  

9) การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัย  

10) แบบประเมินพัฒนาการมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

11) สื่อ นวัตกรรม 

12) วิจัยในชั้นเรียน 
 

2. จุดเดน  

โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัย โดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมา 

บูรณาการใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูมีแผนการจัดประสบการณ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอน

แบบรูปแบบบูรณาการการเรียนรู /โครงการ/ Active Learning  ท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ เด็กไดเรียนรูจากประสบ 

การณตรง มีกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ แสดงความสามารถของตนเอง ทำงานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

สุข สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน ทางรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ

ดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม สามารถแสดงออกตามจินตนาการ รูจักชวยเหลือแบงปน ดานสังคม เด็ก

ชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได เลนทำกิจกรรมรวมกับรวมกับผูอ่ืนได ดานสติปญญามีความ 

สามารถความคิด รูจักการแกปญหา มีทักษะสื่อสารและมีพ้ืนฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัยท่ีสอด 

คลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และนำผลการประเมินท่ีไดไป

ปรับปรุงพัฒนาเด็ก สรุปรายงานผลพัฒนาการเด็ก รายงานผูบริหาร ผูปกครองอยางตอเนื่อง ท้ังทางตรงและผาน

สื่อออนไลน 
 

 3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ครูตองจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการ

เรียนรู โรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยอยางถูกตอง 

 2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวน 

รวมในการจัดประสบการณสำหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดบั  

1. สงเสริมใหคณะครูเขารับการอบรมพัฒนาเพ่ิมเติมความรู เพ่ือปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถาน 

ศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู โรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และมีความรู ความเขาใจ 

สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง 

2. สงเสริมใหคณะครูเขารับการอบรมพัฒนาเพ่ิมเติมความรูในการจัดทำคลิป VDO สื่อการสอน 

ทางออนไลน เพ่ือนำมาบูรณาการในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยใหดียิ่งข้ึน 

 

16.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 

 1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

  วิธีการดำเนินการ 

   โรงเรียนบานวังสารภี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

มีความสามารถในการแกปญหา สรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและ

สังคมในดานการเรียนรูไดอยางสรางสรรค เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอานออก 

เขียนได ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี เพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ กิจกรรมสงเสริมการอาน 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการสอนเสริมเติมเต็มความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการอาน

ใหกับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอานและเขียนของผูเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชสื่อทำมือ “วงลอคำศัพท” เรื่องมาตราตัวสะกด กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ

อานและเขียนของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสื่อ PowerPoint และเกม เรื่อง คำควบกล้ำ กิจกรรม

เรียนเสริมเติมความรูดานขอสอบ NT และ O-NET โดยบูรณาการรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง รูจักการวางแผนและทำงานอยางเปนระบบ กิจกรรม

การสอน Coding เพ่ือการเรียนรู เพ่ิมทักษะใหผูเรียนสามารถสรางสรรคนวัตกรรมและสรางคลิป VDO ของ

ตนเองได จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรู สอดคลองตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ และนำมาใชในการสืบคนขอมูล 

พัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม นอกจากนี้ครูผูสอนยังมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง นำความรูดานการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาพัฒนาผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถในการคิด การแกปญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผูสอนไดรับการสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ปลูกฝงเรื่องอาชีพใหแกผูเรียน สงเสริม

การพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันของตนเองไดอยางมีความสุข ซ่ึง

ทุกๆ กิจกรรมไดดำเนินการภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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  ผลการดำเนินการ 

   จากการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจำป 2564 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังสารภี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 65.75 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา อยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 

73.53 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 54.41 มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 75.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 52.25 และมีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

อยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 73.53 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง รูจักการวางแผน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออกและแสดงความ

คิดเห็นไดอยางสรางสรรค รูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิตและการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางเต็มตามศักยภาพ 
 

  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปโครงการ 

   1.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ 

    - กิจกรรมคณิตคิดในใจ 

    - กิจกรรมจินตคณิต 

    - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

   1.2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    - กิจกรรมชมุนุม 

    - กิจกรรมแนะแนว 

    - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

   1.3 โครงการสงเสริมการวัดประเมินผล 

   1.4 โครงการนิเทศภายใน D2P MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามฐาน

สมรรถนะ 

   1.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.6 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   1.7 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

   1.8 โครงการสงเสริมงานประชาสัมพันธ 

   1.9 โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 

   1.10 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

   1.11 โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   1.12 โครงการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   1.13 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   1.14 โครงการสงเสรมิคุณธรรม 

    - กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

    - กิจกรรมศีล สมาธิ ปญญา นำพาสุข 

    - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

    - กิจกรรมธรรมศึกษา 

   1.15 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

   1.16 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม 

   1.17 โครงการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาและพระบรม 

ราโชบาย สูสถานศึกษา 

   1.18 โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

   1.19 โครงการอาหารกลางวัน 

   1.20 โครงการอาหารเสริม (นม) 

   1.21 กิจกรรมทำความดี 

  2) เอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป

หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการนิเทศ/ตรวจเยี่ยมหองเรียน แฟมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SSR) แฟมคำสั่งโรงเรยีนบานวังสารภี แผนยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 

  3) ภาพกิจกรรม / ผลงานนักเรียน / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร / โลรางวลั 
 

 2. จุดเดน  

  ผูเรียนของโรงเรียนบานวังสารภีไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและเต็มตามศักยภาพ ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สามารถอานออก เขียนได ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สงูกวาระดับชาติ ในรายวิชาคณิตศาสตร และ ภาษาอังกฤษ ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการ

ทดสอบวัดประเมินผลคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการดำเนิน

ชีวิตและการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 

 3. จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูอยูเสมอ และสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลง

เรียนรูตางๆ 

  2. พัฒนาผูเรียนในดานความสามารถในการคิดและแกปญหา การใชทักษะชีวิต ใหมีระดับท่ี

สงูข้ึน 
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  3. พัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหกับผูเรียน 
 

 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ  

  1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะใน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ จัดใหมีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมกับเนื้อหาสาระท่ีเปนขอ 

บกพรองใหมีความตอเนื่อง 

  2. สงเสริมการจัดการเรียนรูในรูปแบบ Active Learning สูการพัฒนาผูเรียนในดานการคิดและ

แกปญหา 

  3. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานความรู ทักษะ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะการเรียนรู

อยางรอบดาน เพ่ือใหสามารถสรางสรรคผลงาน/นวัตกรรมท่ีเปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ภายใตสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปจจุบัน   

  4. โรงเรียนควรนำผลการนิเทศการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไปปรับปรุง

พัฒนาใหเปนระบบและตอเนื่องมากข้ึน ครูควรทำการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติและนำผลการวิเคราะห

ไปจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหครอบคลุมเนื้อหาสาระในทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

  วิธีการดำเนินการ 

   โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผู เรียน ใหเปนไปตามท่ี

สถานศึกษากำหนด โดยความรวมมือของครูประจำชั้นและครูผูสอนประจำวิชา สอดแทรกเขาไปในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน จัดกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน กิจกรรมวันคลายวัน

พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กิจกรรมเขาคายคุณธรรม กิจกรรมศีล สมาธิ ปญญา นำพาสุข 

กิจกรรมธรรมศึกษา กิจกรรมทำความดี กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมผักสวนครัวรั้ว

กินได กิจกรรมศูนยการเรียนรู กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมแตงกายดวยผาไทย กิจกรรม

สหกรณรานคาโรงเรียน จัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต โครงการจิตอาสา

สงเสริมสรางสรรคโรงเรียนนาอยู โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม 

(นม) โครงการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงทุกๆ กิจกรรม

ไดดำเนินการภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต

สาธารณะ มีสุขภาพรางกายแลจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

  ผลการดำเนินการ  

   จากการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจำป 2564 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังสารภี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดใน  

ระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 75.00 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 77.21 
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ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 78.68 มีสุขภาวะทาง

รางกายและจิตสังคม อยูในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 75.37 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความใฝรูใฝ

เรียนและเรียนรูไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เขมแข็ง มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการ

ออม มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัย มี

มารยาทท่ีดี เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีจิตอาสา สามารถนำความรูและ

ประสบการณไปปรบัใชในชีวิตประจำวันและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปโครงการ 

   1.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ 

    - กิจกรรมคณิตคิดในใจ 

    - กิจกรรมจินตคณิต 

    - กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

   1.2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    - กิจกรรมชมุนุม 

    - กิจกรรมแนะแนว 

    - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

   1.3 โครงการสงเสริมการวัดประเมินผล 

   1.4 โครงการนิเทศภายใน D2P MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามฐาน

สมรรถนะ 

   1.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.6 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   1.7 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

   1.8 โครงการสงเสริมงานประชาสัมพันธ 

   1.9 โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 

   1.10 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

   1.11 โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.12 โครงการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   1.13 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   1.14 โครงการสงเสรมิคุณธรรม 

    - กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

    - กิจกรรมศีล สมาธิ ปญญา นำพาสุข 

    - กิจกรรมธรรมศึกษา 

   1.15 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

   1.16 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม 
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   1.17 โครงการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาและพระบรม 

ราโชบาย สูสถานศึกษา 

   1.18 โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

   1.19 โครงการอาหารกลางวัน 

   1.20 โครงการอาหารเสริม (นม) 

   1.21 กิจกรรมทำความดี 

  2) เอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป

หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการนิเทศ/ตรวจเยี่ยมหองเรียน แฟมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SSR) แฟมคำสั่งโรงเรียนบานวังสารภี แผนยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 

  3) ภาพกิจกรรม / ผลงานนักเรียน / เกียรติบตัร / วุฒิบัตร / โลรางวลั 
 

 2. จุดเดน  

  โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ี

สถานศึกษากำหนดโดยความรวมมือของครูประจำชั้นและครูผูสอนทุกคน สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเอง มีความใฝรูใฝเรียนและเรียนรูไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เขมแข็ง มีความ

รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการออม มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตาม

เกณฑ มีระเบียบวินัย มีมารยาทท่ีดี เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีจิตอาสา 

สามารถนำความรูและประสบการณไปปรับใชในชีวิตประจำวันและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

 3. จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร ใฝเรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงานอยูเสมอ 

และสามารถปรับตัวไดในยุค New Normal สามารถนำความรูและประสบการณไปปรับใชในชีวิตประจำวันได

อยางสรางสรรค เปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

  2. ครูตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหมีความหลากหลาย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ปรับกระบวนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

เกณฑท่ีสถานศีกษากำหนด และเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ 

  1. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร ใฝเรียนรู มีความมุงม่ันในการ

ทำงานอยูเสมอ และสามารถปรับตัวไดในยุค New Normal สามารถนำความรูและประสบการณไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวนัไดอยางสรางสรรค เปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

  2. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

เทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา เทคนิคและวิธีสอนแนวใหม เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามเกณฑท่ีสถานศีกษากำหนด และเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 



66 

 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

 1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 

  วิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาในปท่ีผานมา โดยการ 

ศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา โดยใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การ

ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย 

ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ

ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว ใชกระบวนการพัฒนางานตามรูปแบบ D2P 

MODEL มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง รวมไปถึง

การนำผลการดำเนินงานไปปรบัปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตางๆ ใหเปนระบบมากข้ึน 

   มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน โดยแบงออกเปน 4 กลุมงาน ประกอบดวย กลุม

บริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานท่ัวไป กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานงบประมาณ กำกับ ดูแล

องคกร และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป โดย

ดำเนินงานตามปฏิทินท่ีกำหนดไว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำผลท่ีไดมา

ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

   มีกระบวนการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนอยางรอบดาน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน บริบทของ

สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนนใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสบการณ สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค 

   มีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง โดยการเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา ตามท่ีหนวยงานตนสังกัด หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจัดข้ึน 

และการอบรมในรูปแบบออนไลน ตามความสนใจ สอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน และภาระงานท่ีรับผิดชอบ ตาม

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของตนเอง และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเปนระยะๆ 

   มีการจัดสภาพแวดลอมใหรมรื่น สวยงาม และเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมการใชแหลง

เรียนรูในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน หองสมุด แปลงเกษตร สวนหยอม สนามหญา มีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเปนระบบ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
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  ผลการดำเนินการ  

โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ  มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และมี 

พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ครูและบคุลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการนำผลการดำเนินงาน

ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตางๆ ใหเปนระบบมากข้ึน 
 

  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปโครงการ  

1.1 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.2 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

1.3 โครงการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

1.4 โครงการสงเสริมงานประชาสัมพันธ 

   1.5 โครงการสัมพันธชุมชน 

   1.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 

1.7 โครงการสนับสนุนงานบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.8 โครงการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานการเงินบัญชี และพัสดุ 

   1.9 โครงการสงเสริมงานบริหารท่ัวไป 

1.10 โครงการงานทะเบียนนักเรียน 

1.11 โครงการสัมพันธชุมชน 

1.12 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 

1.13 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.14 โครงการพัฒนาบุคลากร 

1.15 โครงการนิเทศภายใน D2P MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

1.16 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.17 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ 

1.18 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.19 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม 

1.20 โครงการลดใชพลังงาน อนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 

1.21 โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.22 โครงการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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  2) เอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป

หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการนิเทศ/ตรวจเยี่ยมหองเรียน แฟมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SSR) แฟมคำสั่งโรงเรียนบานวังสารภี แผนยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 

  3) ภาพกิจกรรม / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร / โลรางวัล 
 

 2. จุดเดน 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โดยใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี  

เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนน

การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการดำเนินการนิเทศกำกับ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรอยางรอบดาน ท้ัง

ดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 
 

 3. จุดท่ีควรพัฒนา  

1. สรางเครือขายใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการนำเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือ 

พัฒนาผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสรางองคความรู เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในใหครูและบุคลากรเห็นความสำคัญ ใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สงเสริมใหครจูัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนการพัฒนาทักษะอาชีพ จัดทำวิจัย 

ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู เรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ นำผลการนิเทศการสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบมากข้ึน 
 

 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ  

  1. ควรมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนา

และรวมรับผิดชอบ 

  2. ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม

เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวม

ขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ควรสงเสริมใหครผููสอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็ม 

ตามศักยภาพ นำผลวิจัย การนิเทศการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

และเปนระบบมากข้ึน 
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 มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  

 1. ระดับคุณภาพ ดี 

  วิธีการดำเนินการ  

โรงเรียนไดดำเนินการสงเสริมและสนับสนุน ใหครจูัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน  

สำคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค มีการวิเคราะหหลักสูตร กำหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน 

กำหนดการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและแบงกลุม

ผูเรียนออกเปน กลุมเกง กลุมกลาง และกลุมท่ีตองพัฒนา เพ่ือจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัด

กิจกรรมท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน มีการนำสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัด

กิจกรรม เปนเครื่องมือในการแสวงหาองคความรูท่ีทันตอเหตุการณ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูและ

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ใหคำแนะนำ ปรึกษา และแกไขปญหาใหกับผูเรียนอยางท่ัวถึง ผูเรียนไดรับความรู มี

เจตคติท่ีดีและมีความสุขในการเรียน ยอมรับความคิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มีการ

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไวและนำผลมาใชในการพัฒนาผูเรียน

อยางตอเนื่อง มีการแจงผลการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองรับทราบท้ังทางออนไลนและแจงผานผูปกครอง

โดยตรง รวมท้ังรวมประชุม วางแผนแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ จัดโครงการสรรหาและพัฒนา

บุคลากร โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการสงเสริมการวัดผลประเมินผล โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ โครงการ

พัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการนิเทศภายใน D2P MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตามฐานสมรรถนะ โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
 

  ผลการดำเนินการ  

   ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ในระดับดี คิดเปนรอยละ 65.00 จัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรูแบบ 

Active Learning มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับดีเลิศ คิด

เปนรอยละ 72.22 ครูมีการผลิตและใชสื่อในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ใบงาน ใบความรู แบบฝกทักษะ 

บัตรคำ บัตรภาพ เกม คลิป VDO และ youtube เปนตน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับดีเลิศ คิด

เปนรอยละ 75.00 ครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ผูเรียนไดรับความรู มีเจตคติท่ีดีและมีความสุขในการเรียน 

ยอมรับความคิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู หองเรียนสะอาด

ปลอดภัย สวยงาม นาเรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางเปนระบบ จัดทำเอกสารในชั้นเรียนอยางถูกตอง

และครบถวน มีการวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยมีการ

ติดตอสื่อสารกับผูปกครองในหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท การจัดตั้งกลุม Line และการประชุมผูปกครองเพ่ือ
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แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูเรียนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ครูทุกคนมีการดำเนินการเยี่ยมบานนักเรียน และ

จัดทำขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 66.67 ครูมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน มีการแจงผลการประเมินใหผูปกครอง

ทราบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ในระดับดี คิดเปน

รอยละ 66.67 มีการแจงผลการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองรับทราบท้ังทางออนไลนและแจงผานผูปกครอง

โดยตรง รวมท้ังรวมประชุม วางแผนแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ 
 

  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปโครงการ  

   1.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ 

1.2 โครงการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.3 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

   1.4 โครงการสงเสริมงานประชาสัมพันธ 

   1.5 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   1.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจรติ 

1.7 โครงการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.8 โครงการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.9 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และสิง่แวดลอม 

   1.10 โครงการจิตอาสาสงเสริมสรางสรรคพัฒนาโรงเรียนนาอยู 5ส 

1.11 โครงการลดใชพลังงาน อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

1.12 โครงการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา  

และพระบรมราโชบาย สูสถานศึกษา 

1.13 กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

   1.14 กิจกรรมศูนยการเรียนรู 

   1.15 กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได 

   1.16 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

   1.17 โครงการสงเสริมการวัดผลประเมินผล 

   1.18 กิจกรรมแนะแนว 

   1.19 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  2) เอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป

หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการนิเทศ/ตรวจเยี่ยมหองเรียน รายงานผลการปฏิบัติงาน

และการประเมินตนเอง (SSR) รายงานวิจัยในชั้นเรียน เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารสรุปผลการ

ทดสอบระดับชาติ RT, NT ,O-NET แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แฟมคำสั่งโรงเรียนบานวังสารภี ฯลฯ 

  3) ภาพกิจกรรม / ผลงานนักเรียน / เกียรติบัตร / วุฒิบตัร / โลรางวัล 
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 2. จุดเดน  

ครูมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู เพ่ือมุง 

พัฒนากระบวนการคิดและไดลงมือปฏิบัติจริง มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีการศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางเปนระบบ จัดทำ

เอกสารในชั้นเรียนอยางถูกตองและครบถวน มีการวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีการติดตอสื่อสารกับ

ผูปกครองในหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท การจัดตั้งกลุม Line มีการแจงผลการเรียนของผูเรียนใหผูปกครอง

รับทราบ ท้ังทางออนไลนและแจงผานผูปกครองโดยตรง รวมท้ังรวมประชุม วางแผนแกไขปญหาและพัฒนา

ผูเรียนอยางเปนระบบ 
 

 3. จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำวงจร D2P 

MODEL มาใชในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองอยางเปนรูปธรรม 

  2. ครูควรมีการจัดทำบทเรียนออนไลนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และนำภูมิปญญาทอง

ถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู และมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพ่ือใหผูเรียน

นำไปใชพัฒนาตนเอง   

  3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ี

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของตนเองอยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับกระบวนการวัดและ

ประเมินผล โดยจัดทำเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และจุดประสงคการ

เรียนรู เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีความนาเชื่อถือ สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
 

 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ  

1. ครคูวรนำกระบวนการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำแนวทางการ 

บริหาร D2P MODEL มาใชในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองอยางเปนรูปธรรม  

  2. ครูควรจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือเนนใหผู เรียนไดลงมือปฏิบั ติจริงผาน

ประสบการณ และใชสื่อเทคโนโลยีในการสรางบทเรียนออนไลนเพ่ือใหสอดคลองกับยุค New Normal 

  3. ครูควรใหความสำคัญกับกระบวนการวัดและประเมินผล โดยจัดทำเกณฑการประเมินท่ี

ชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีความ

นาเชื่อถือ สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  
 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  ระดับปฐมวัย 

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คาเปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเดก็ (คน) ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ทั้งหมด ผานเกณฑที่กำหนด 

1 มพัีฒนาการดานรางกาย แข็งแรงมีสขุนสิัยท่ีดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

ดีเลิศ 

(80.00) 
  86.25 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 รอยละของเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 
40 33 82.50  

1.2 รอยละของเด็กเคลือ่นไหวรางกายคลองแคลว 

ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดด ี

 
40 32 80.00  

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยสวน

ตนและปฏิบัติจนเปนนิสยั 

 
40 36 90.00  

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับ

ความปลอดภัย หลกีเลีย่งสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่ง

เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิง่แวดลอม และ

สถานการณท่ีเสีย่งอันตราย 

 

40 33 82.50  

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก

ทางอารมณได 

ดีเลิศ 

(80.00) 
  82.28 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

2.1 รอยละของเดก็ราเริงแจมใส แสดงอารมณ 

ความรูสึกไดเหมาะสม 

 
40 33 82.50  

2.2 รอยละของเดก็รูจักยับยั้งช่ังใจอดทนในการรอคอย  40 32 80.00  

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

 
40 32 80.00  

2.4 รอยละของเด็กมีจติสำนึกและคานิยมท่ีด ี  40 39 97.50  

2.5 รอยละของเด็กมีความมัน่ใจ กลาพูด กลา

แสดงออก 

 
40 23 57.50  

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน  40 37 92.50  

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ 

อดทนอดกลั้น 

 
40 32 80.00  

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจรติ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
40 32 80.00  

2.9 รอยละของเดก็มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ

การเคลื่อนไหว 

 
40 35 87.50  

 



73 

 

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คาเปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเด็ก (คน) ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ทั้งหมด ผานเกณฑที่กำหนด 

3 พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ี

ดีของสังคม 

ดีเลิศ 

(80.00) 
  83.33 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

3.1 รอยละของเดก็ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

 
40 33 82.50 

 

3.2 รอยละของเด็กประหยดัและพอเพียง  40 32 80.00  

3.3 รอยละของเด็กมสีวนรวมดูแลรักษสิ่งแวดลอม

ในและนอกหองเรียน 

 
40 32 80.00 

 

3.4 รอยละของเด็กมมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ

กับผูใหญ ฯลฯ 

 

40 33 82.50 

 

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตาง

ระหวางบุคคล เชน ความคิดพฤตกิรรม พ้ืนฐาน

ครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

 

40 38 95.00 

 

3.6 รอยละของเด็กเลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง 

 
40 32 80.00 

 

4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

ดี 

(70.00) 
  72.50 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องให

ผูอ่ืนเขาใจ 

 
40 28 70.00 

 

4.2 รอยละของเด็กตั้งคำถามในสิง่ท่ีตนเองสนใจ

หรือสงสยั และพยายามคนหาคำตอบ 

 
40 28 70.00 

 

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่องท่ี

ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 

 
40 27 67.50 

 

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิด 

รวบยอด การคดิเชิงเหตผุลทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร การคดิแกปญหาและสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได 

 

40 28 70.00 

 

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิด

และจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ เคลื่อนไหว

ทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ 

 

40 33 82.50 

 

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย 

แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการ

เรียนรูและแสวงหาความรูได 

 

40 30 75.00 

 

คาเปาหมายมาตรฐานท่ี 1   ระดับดีเลิศ  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 81.09 ดีเลิศ 

 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1     บรรลุ        ไมบรรลุ          



74 

 

เกณการประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี ้ 

1. ระดับกำลังพัฒนา รอยละ 00.00 - 59.99 

2. ระดับปานกลาง รอยละ 60.00 - 69.99 

3. ระดับดี  รอยละ 70.00 - 79.99 

4. ระดับดีเลิศ  รอยละ 80.00 - 89.99 

5. ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 90.00 - 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมินท่ีได ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของ

ทองถิ่น 
ยอดเย่ียม   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 มีหลักสตูรสถานศึกษาท่ียืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 
 

  
  

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและ 

ไมเรงรัดวิชาการ 
 

  
  

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท่ีเนนการเรยีนรูผานการเลน 

และการลงมือปฏิบัติ  
 

  
  

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท่ีตอบสนองความตองการ

และความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครวั ชุมชนและทองถ่ิน 

 
  

  

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร

อยางตอเน่ือง 
 

  
  

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

2.1 จัดครูครบช้ัน      

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ      

2.3 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย      

2.4 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 
 

  
  

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 
 

  
  

3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในการ

วิเคราะหและออกแบบหลักสตูรสถานศึกษา 
 

  
  

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจดัประสบการณและการ

ประเมินพัฒนาการเดก็ 
 

  
  

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจดั

กิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปน

รายบุคคล 

 
  

  

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสมัพันธท่ีดกัีบเด็กและครอบครัว      

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจดัประสบการณโดยใชชุมชนแหง

การเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมินท่ีได ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนท่ีคำนึงถึงความ

ปลอดภัย 
 

  
  

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย      

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรายบุคคลและกลุม เลน

แบบรวมมือรวมใจ 
 

  
  

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย       

4.5 มีสื่อการเรยีนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน 

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่สำหรับเด็กมดุลอด ปนปาย 

สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู 

 
  

  

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณ 
ดีเลิศ   3 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

5.1 อำนวยความสะดวกและใหบรกิารสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณและสื่อการเรยีนรู 
 

  
  

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลติและใชสื่อใน

การจัดประสบการณ 
 

  
  

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ      

5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนา 
 

  
  

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และ

นวัตกรรมเพ่ือการจดัประสบการณ 
 

  
  

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกีย่วของทุกฝายมีสวนรวม ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณของสถานศึกษา 
 

  
  

6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี

สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน 
 

  
  

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา      

6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองประจำป และรายงานผลการประเมนิตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 

 
  

  

6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โดยผูปกครองและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
 

  
  

คาเปาหมายมาตรฐานท่ี 2   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 2 4.33 ดีเลิศ 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2    บรรลุ           ไมบรรล ุ
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การแปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

ปฏิบัติ  1 ขอ  =    กำลังพัฒนา 

ปฏบิัติ  2 ขอ  =    ปานกลาง 

ปฏิบตัิ  3 ขอ  =    ด ี

ปฏิบัติ  4 ขอ  =    ดีเลิศ 

ปฏิบัติ  5 ขอ  =    ยอดยี่ยม 

 

คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 
1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดเีลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนครูผูสอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ทั้งหมด ผานเกณฑที่กำหนด 

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน 

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

(80.00) 
  100.00 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  2 2 100.00  

1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัดประสบการณ 

จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง 

ประสงคในหลักสตูรสถานศึกษา 

 

2 2 100.00  

1.3 จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิพัฒนาการเด็กครบทุก 

ดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดาน 

สังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการ 

พัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว 

 

2 2 100.00  

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

ยอดเย่ียม 

(95.00) 
  100.00 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

2.1 จัดประสบการณท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ

เดิม 

 
2 2 100.00 

 

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ 

ตามความตองการความสนใจ ความสามารถ 

ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเดก็เปนรายบุคคล 

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

 

2 2 100.00 

 

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทำ และ 

สรางองคความรูดวยตนเอง 

 
2 2 100.00 

 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกับวัย 

ยอดเย่ียม 

(90.00) 
  75.00 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน

หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเท

สะดวก 

 

2 2 100.00 

 

3.2 จัดใหมีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับ 

มุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 

 
2 2 100.00 

 

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอม 

ในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดแูลตนไม เปนตน 

 
2 0 0.00 

 

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ 

ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน 

กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรบัการเรยีนรู 

กลุมยอย สื่อของเลนท่ีกระตุนใหคดิและหา

คำตอบ เปนตน 

 

2 2 100.00 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนครผููสอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ทั้งหมด ผานเกณฑที่กำหนด 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก  

ยอดเย่ียม 

(90.00) 
  75.00 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 

กิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี 

หลากหลาย 

 

2 2 100.00 

 

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย 

ผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม 

 
2 0 0.00 

 

4.3 นำผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพ เด็ก

อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 
2 2 100.00 

 

4.4 นำผลการประเมนิแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช 

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 
2 2 100.00 

 

คาเปาหมายมาตรฐานท่ี 3   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 87.50 ดีเลิศ 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3    บรรลุ            ไมบรรลุ 

 

เกณการประเมินคุณภาพมี 5 ระดบั ดังนี้  

1. ระดับกำลังพัฒนา รอยละ 00.00 - 59.99 

2. ระดับปานกลาง รอยละ 60.00 - 69.99 

3. ระดับดี  รอยละ 70.00 - 79.99 

4. ระดับดีเลิศ  รอยละ 80.00 - 89.99 

5. ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 90.00 – 100.00 
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2. ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนผูเรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(รอยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได ทั้งหมด 
ผานเกณฑที่

กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน      

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ 

ดีเลิศ 

(65.00) 
  66.00 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละ

ระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
 136 94 69.12  

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละ

ระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
 136 94 69.12  

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละ

ระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
 136 83 61.03  

1.4 รอยละของผูเรยีนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต

ละดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
 136 88 64.71  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแกปญหา 

ดีเลิศ 

(73.00) 
  73.53 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิด

จำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบ

โดยใชเหตผุลประกอบการตัดสินใจ 

 136 100 73.53  

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  
 136 100 73.53  

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล  136 100 73.53  

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ดี 

(54.00) 
  54.41 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวม

ความรูไดท้ังตัวเองและการทำงานเปนทีม 
 136 74 54.41  

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรู

และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

อาจเปนแนวความคดิ โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 

ผลผลติ 

 136 74 54.41  

4 มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร 

ดีเลิศ 

(72.00) 
  75.00 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

า

ยอ
ย 

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 136 102 75.00  

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
 136 102 75.00  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนผูเรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(รอยละ) 

ผลการประเมนิ

คุณภาพที่ได ทั้งหมด 
ผานเกณฑที่

กำหนด 

 
ตนเองและสงัคมในดานการเรยีนรู การสื่อสาร 

การทำงานอยางสรางสรรค และมคีุณธรรม 
     

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ดี 

(52.00) 
  52.25 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรยีนรูตาม

หลักสตูรสถานศึกษา 
 136 87 63.97  

5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
 136 87 63.97  

5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผลการ

ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 
 59 17 28.81  

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ดีเลิศ 

(73.00) 
  73.53 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ  
 136 100 73.53  

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทำงานหรือ

งานอาชีพ 

 136 100 73.53  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน      

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ดีเลิศ 

(72.00) 
  75.00 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมี

คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   
 136 102 75.00  

o รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึก

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 
 136 102 75.00  

2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
ดีเลิศ 

(73.00) 
  77.21 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 2.1 รอยละของผูเรยีนมคีวามภูมิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปนไทย 
 136 105 77.21  

2.2 รอยละของผูเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภมูิปญญา

ไทย 

 136 105 77.21  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนผูเรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ทั้งหมด 

ผานเกณฑที่

กำหนด 

3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

ดีเลิศ 

(73.00) 
  78.68 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น

พิ
จา

รณ
าย

อย
 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความ

แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ 

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

 136 107 78.68  

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
ดีเลิศ 

(72.00) 
  75.37 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณและสงัคม และแสดงออก

อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

 136 90 66.18  

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับ

ผูอ่ืน 

 136 115 84.56  

คาเปาหมายมาตรฐานท่ี 1 ระดับดีเลิศ ผลประเมินมาตรฐานท่ี 1 70.10 ดีเลิศ 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   สูงกวาเปาหมาย     ตามเปาหมาย    ต่ำกวาเปาหมาย 

 

1) เกณการประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับกำลังพัฒนา รอยละ 00.00 - 49.99 

2. ระดับปานกลาง รอยละ 50.00 - 59.99 

3. ระดับดี  รอยละ 60.00 - 69.99 

4. ระดับดีเลิศ  รอยละ 70.00 - 79.99 

5. ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 80.00 – 100.00 

หมายเหตุ : ใชกับการประเมินมาตรฐานท่ี 1 , ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาหลัก 

ท่ี 1 [ขอ 1.1 , 1.2] , ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 2 , ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 4 , ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 6 , ดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 1 , ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 2 , ประเด็นพิจารณา

หลักท่ี 3 , ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 4 
 

2) เกณการประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับกำลังพัฒนา รอยละ 00.00 - 39.99 

2. ระดับปานกลาง รอยละ 40.00 - 49.99 

3. ระดับดี  รอยละ 50.00 - 59.99 

4. ระดับดีเลิศ  รอยละ 60.00 - 69.99 

5. ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 70.00 – 100.00 
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หมายเหตุ : ใชกับการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 1 [ขอ 1.3 , 1.4] , 

ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 3 , ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 5 [ขอ 5.1 , 5.2] 
 

3) เกณการประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับกำลังพัฒนา รอยละ 00.00 - 9.99 

2. ระดับปานกลาง รอยละ 10.00 - 19.99 

3. ระดับดี  รอยละ 20.00 - 29.99 

4. ระดับดีเลิศ  รอยละ 30.00 - 39.99 

5. ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 40.00 – 100.00 

หมายเหตุ : ใชกับการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 5 [ขอ 5.3] 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมินท่ีได ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.มเีปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 กำหนดเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 
√  

  

1.2 กำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสอดคลอง เช่ือมโยง           

กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาต ิแผนการศึกษาแหงชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 
√  

  

1.3 กำหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             

การเปลีย่นแปลงของสังคม 
 

√  
  

1.4 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ        

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

√  
  

1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร 

ตอสาธารณชน 
 

 √ 
  

2.มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน

ระบบ  
 

√  
  

2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
 

√  
  

2.3  มกีารบรหิารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรยีน และระบบการนิเทศภายใน 
 

√  
  

2.4 สถานศึกษามีการนำขอมลูมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา  √    

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษา 

  √   

3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ดี   3 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา 
 

√  
  

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสตูรตามความตองการของผูเรียน ท่ีสอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 

 
 √ 

  

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรท่ีเนนคณุภาพ

ผูเรยีนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจรงิ  
 

 √ 
  

3.4 กำหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลมุการจดัการเรยีนการ

สอนทุกกลุมเปาหมาย  
 

√  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมินท่ีได ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 3.5 สถานศึกษามีการปรบัปรุง และพัฒนาหลักสตูรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสงัคม 
 √    

4.พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมคีวามเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ  
 

√  
  

4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  √    

4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางาน

และการเรียนรูของผูเรียน 
 

√  
  

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ี

มีผลตอการเรียนรูของผูเรยีน 
 

√  
  

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยาง

ท่ีดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรยีน 
 

 √ 
  

5.จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 
ดี   3 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอ้ือตอ

การเรยีนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 
 

√  
  

5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือ

ตอการเรยีนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย 
 

√  
  

5.3  จัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูเปน

รายบุคคล และเปนกลุม 
 

 √ 
  

5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรู 

และมคีวามปลอดภยั 
 

√  
  

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม

ศักยภาพของผูเรยีน 
 

 √ 
  

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ การบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 
ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับ

สภาพของสถานศกึษา 
 

√  
  

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

√  
  

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ

การจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

√  
  

6.4 ใหบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

√  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ขอ) 

ผลการ

ประเมินท่ีได ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพ่ือใชในการบริการจดัการและการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  √   

คาเปาหมายมาตรฐานท่ี 2 ระดับดีเลิศ ผลประเมินมาตรฐานท่ี 2 3.67 ดีเลิศ 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2   สงูกวาเปาหมาย     ตามเปาหมาย    ต่ำกวาเปาหมาย 

 

การแปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

ปฏิบัติ  1 ขอ  =    กำลังพัฒนา 

ปฏบิัติ  2 ขอ  =    ปานกลาง 

ปฏิบัติ  3 ขอ  =    ด ี

ปฏิบัติ  4 ขอ  =    ดีเลิศ 

ปฏิบัติ  5 ขอ  =    ยอดยี่ยม 

 

คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 
1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ด ี

3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนครูผูสอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได ทั้งหมด 
ผานเกณฑที่

กำหนด 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดี 

(60.00) 
  65.00 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนได

เรียนรู โดยผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง 

 

12 8 66.67  

1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรูท่ีสามารถนำไปจัด

กิจกรรมไดจริง 

 
12 11 91.67  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูท่ีมี

ความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ  

 
12 6 50.00  

1.4  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความ

คิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอผลงาน 

 
12 8 66.67  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 
12 6 50.00  

2.ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู 

ดีเลิศ 

(70.00) 
  72.22 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 

1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรู 

 
12 12 100.00  

1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมปิญญาทองถ่ินในการ

จัดการเรียนรู 

 
12 8 66.67  

1.3 สรางโอกาสใหผูเรยีนไดแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

 
12 6 50.00  

3.มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
ดีเลิศ 

(70.00) 
  75.00 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 3.1 ผูสอนมีการบรหิารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการ

มีปฏิสมัพันธเชิงบวก  

 
12 6 50.00  

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู 

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรยีนรู 

สามารถเรยีนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 

12 12 100.00  

4.ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำ

ผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดี 

(60.00) 
  66.67 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 

 

 

12 8 66.67  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
คา

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จำนวนครูผูสอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได ทั้งหมด 
ผานเกณฑที่

กำหนด 

 4.2 มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ

เรียนรู 

 

12 8 66.67  

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรยีนและผูมสีวนเก่ียวของมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผล 
 12 8 66.67  

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรยีนเพ่ือนำไปใชในการ

พัฒนาการเรียนรู 
 12 8 66.67  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

ดี 

(65.00) 
  66.67 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิ

จา
รณ

าย
อย

 5.1 และผูมสีวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลีย่นความรู

และประสบการณในการจดัการเรยีนรู 

 
12 8 66.67  

5.2 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรยีนรูของตนเอง 

 
12 8 66.67  

คาเปาหมายมาตรฐานท่ี 3   ระดับดี สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 69.11 ดี 

การประเมินมาตรฐานท่ี 3     สูงกวาเปาหมาย     ตามเปาหมาย    ต่ำกวาเปาหมาย 

 

เกณการประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้  

1. ระดับกำลังพัฒนา รอยละ 00.00 - 49.99 

2. ระดับปานกลาง รอยละ 50.00 - 59.99 

3. ระดับดี  รอยละ 60.00 - 69.99 

4. ระดับดีเลิศ  รอยละ 70.00 - 79.99 

5. ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 80.00 – 100.00 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

   3.1 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตฐานท่ี 

1 

คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ดีเลิศ 

2. มพัีฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ 

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสงัคม ดเีลศิ 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได ด ี

มาตรฐานท่ี 

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการท้ังสี่ดาน สอดคลองกับบริบทขอทองถ่ิน ดีเลิศ 

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

3. สงเสรมิใหครูมคีวามเช่ียวชาญดานการจดัประสบการณ ยอดเยี่ยม 

4. จดัสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ด ี

6. มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมสีวนรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 

3 

การจดัประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

1. จดัประสบการณท่ีสงเสรมิใหเดก็มีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมคีวามสุข ยอดเยี่ยม 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ด ี

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก 
ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

     3.2 ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี

1 

คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน 

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 
ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ด ี

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ดีเลิศ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลศิ 

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ดีเลิศ 

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางรางกายและจติสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 
ด ี

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ด ี

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี

3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
ด ี

2. ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรยีน ด ี

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
ดี 
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4. จุดเดน/จุดควรพัฒนา  

    4.1 ระดบัปฐมวัย 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

        เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณแข็งแรง

รูจักหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค มีสุขภาพจิตท่ีดี 

อารมณราเริงแจมใส รูจักแสดงออกทางอารมณได

อยางเหมาะสม ชวยเหลือ แบงปนเพ่ือน มีจิตอาสา  

ดานสังคม มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดี 

ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ดานสติปญญา 

เด็กเรียนรูอยางมีความสุข สรางสรรคผลงานตาม

ความคิดและจิตนาการไดดี  สามารถใชสื่ อและ

เทคโนโลยีแสวงหาความรูไดเหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

        1. ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลา

แสดงออก เนื่องจากมีเด็กบางคนยังขาดความม่ันใจใน

ตนเอง และจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กดานทักษะทางภาษา

กระบวนการคิดใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

        2. ครจูัดกิจกรรมเสริมประสบการณดานวิชาการ

เพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมรอยตอการเรียนรู ระหวางชั้นเรียน

อนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        ครูมีความรูความสามารถตรงสาขาวิชาท่ีสอน 

และมีประสบการณในการปฏิบัติการสอนปฐมวัย ทำ

ใหครูสามารถออกแบบการเรยีนรูใหประสิทธิภาพและ

มีพัฒนาการตามวัย มีการผลิตสื่อ และจัดหาสื่อเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูอยางพอเพียงและหลากหลาย สงผล

ใหเด็กท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่องเปนข้ันตอน ไป

พรอมกันทุกดานเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เด็กได

เรียนรูในสภาพแวดลอมท่ีสนุกสนานและปลอดภัย มี

สื่อ อุปกรณ เพ่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย ไดรับ

การประเมินพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

และนำขอมูลท่ีไดสงเสริมความเขาใจดานพัฒนาการ

ของเด็กกับผูปกครอง ท้ังทางตรงและผานสื่อออนไลน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        1. ครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ

หลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู โรงเรียน พ้ืนท่ี

นวัตกรรมการศึกษา และมีความรู ความเขาใจ สามารถ

จัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง 

        2. ครูตองสงเสริมความเขาใจกับผูปกครองโดยใช

คลิปวีดีโอและสื่อออนไลนกับผูปกครอง และผูปกครอง

ตางดาว ในดานพัฒนาการของเด็ก การประเมิน

พัฒนาการ เพ่ือรวมกันในการสงเสริมพัฒนาการ ปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม แกปญหา และเกิดความเขาใจ ให

เปนแนวทางท่ีถูกตอง ตรงกัน 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณท่ีเนนเด็กเปน

สำคัญ 

        โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัย โดยใชแนวทางการ

จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF นำมาบูรณา

การใหเขากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูมีแผนการ

จัดประสบการณ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอน

แบบ รูปแบบบูรณาการการเรียนรู /โครงการ/ Active  

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณท่ีเนนเด็กเปน

สำคัญ 

        1. ครูตองจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร

สถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู

โรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และมีความรู ความ

เขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยางถูกตอง 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

Learning ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เด็กไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง มีกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ

แสดงความสามารถของตนเอง ทำงานและอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางเปนสุข สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน 

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพ่ึงประสงค และนำ

ผลการประเมิน ท่ี ได ไปปรับปรุงพัฒนาเด็ก สรุป

รายงานผลพัฒนาการเด็ก รายงานผูบริหาร ผูปกครอง

อยางตอเนื่อง ท้ังทางตรงและผานสื่อ 

         2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปด

โอกาสใหชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม

ในการจัดประสบการณสำหรับเด็กและการพัฒนา

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลาแสดงออก จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กดานทักษะ

ทางภาษาและกระบวนการคิดใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือเชื่อมรอยตอการเรยีนรู ระหวางชั้นเรียน

อนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู โรงเรียน

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา บุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยางถูกตอง มีการสงเสริมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย เชน ชุมชน ผูปกครอง องคกรสวนทองถ่ิน 

และอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง  

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สงเสริมใหคณะครูเขารับการอบรมพัฒนาเพ่ิมเติมความรู เพ่ือปรบัปรงุ พัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรูโรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และมีความรู 

ความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

     4.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

      ผู เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห คิดอยาง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี

ความสามารถในการแกปญหา สรางนวัตกรรม ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคมในดานการเรียนรูไดอยางสรางสรรค 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

ความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

     ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถาน 

ศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูอยูเสมอและ

สามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลง

เรียนรูตางๆ 

     2. พัฒนาผูเรียนในดานความสามารถในการคิด

และแกปญหา การใชทักษะชีวิต ใหมีระดับท่ีสูงข้ึน 

     3. พัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ใหกับผูเรียน 

 

 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

     1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร 

ใฝเรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงานอยูเสมอ และ

สามารถปรับตัวไดในยุค New Normal สามารถนำ

ความรูและประสบการณไปปรับใชในชีวิตประจำวันได

อยางสรางสรรค เปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

      2. ครูตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหมีความหลาก 

หลาย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา

มาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ปรับกระบวน การ

จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

เกณฑท่ีสถานศีกษากำหนด และเหมาะสมกับ

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน 

และพันธกิจท่ีชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาครูและบุคลากรใหมี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ

เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน

เก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

       2. ใหความสำคัญ กับการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน โดยสรางองคความรูเรื่อง

ระบบการประกันคุณภาพภายในใหครูและบุคลากร

เห็นความสำคัญ ใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวม

ขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

        3. สงเสริมใหครจูัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญ มุงเนนทักษะอาชีพ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตาม

ศักยภาพ นำผลการนิเทศการสอนและกระบวน การ

จัดการเรียนรูของครูไปปรับปรงุพัฒนาอยางตอเนื่อง

และเปนระบบมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

        ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำ

ผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

       1. สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน และนำวงจร D2P MODEL 

มาใชในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง

อยางเปนรูปธรรม 

       2. ครูควรมีการจัดทำบทเรียนออนไลนเพ่ือให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และนำภูมิปญญาทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู 

และมีการใหขอมูลยอนกลับแกผู เรียนทันทีเพ่ือใหผู 

เรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 

       3. เป ด โอกาส ให ผู เรียน มีส วน ร วม ในการ

วิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ี

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของตนเอง

อยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับกระบวนการวัด

และประเมินผล โดยจัดทำเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน 

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และ

จุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมี

ความนาเชื่ อ ถือ สามารถนำไปใช ในการพัฒนา

คุณ ภาพ  การศึกษาให มีประสิทธิภ าพและเกิด

ประสิทธิผลมากข้ึน 
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แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 กลุมงานบริหารวิชาการ 

  1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับเปาหมายของ

คุณภาพการศึกษาและความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

  1.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูและผลการทดสอบ

ระดับชาติใหสูงข้ึน 

1.3 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับโครงสรางรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู 

ท่ีเนนกระบวนการสรางประสบการณและทักษะการเรียนรูแกผูเรียน และสามารถคนหาองคความรูดวยตนเอง

มากข้ึน  

1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณการแพรระบาด Covid-19  

นำกระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีทันสมัยนาสนใจมาใชในกิจกรรมการสอนมากข้ึน 

1.5 สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และนำวงจร D2P  

MODEL มาใชในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองอยางเปนรูปธรรม 

  1.6 จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีระเบียบ

วินัย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม และ

การใชสื่อเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณ 
 

 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 กลุมงานบรหิารงบประมาณ 

2.1 มุงเนนกิจกรรมตามโครงการท่ีเปนการระดมทรัพยากร และการบริหารงบประมาณตางๆ  

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในชั้นเรียนและแหลงเรียนรูตางๆ ในโรงเรียน  

2.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตางๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ใหดำเนินไปดวย 

กระบวนการทำงานตามรูปแบบ D2P MODEL  

2.3 กำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

อยางชัดเจน  

2.4 มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินการตางๆท่ีนาเชื่อถือและสามารถสะทอน 

ระดับคุณภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละตัวชี้วัด มีคณะกรรมการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ังหมด 

เพ่ือจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

  แผนปฏบัิตงิานท่ี 3 กลุมงานบริหารบุคคล 

3.1 มุงเนนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถ มีความเปนมืออาชีพในการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหมีประสิทธภิาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานวิชาการและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

  3.2 สงเสริมใหมีกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน

และกัน มีผลงาน นวัตกรรมและรางวัลท่ีสะทอนความสามารถทางวิชาชีพ 
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  แผนปฏบัิติงานท่ี 4 กลุมงานบรหิารงานท่ัวไป 

4.1 พัฒนาอาคารสถานท่ีใหมีความพรอม สะดวก สะอาดและปลอดภัย ปรับปรงุแหลงเรียนรู  

และทัศนียภาพในโรงเรียนเพ่ือเอ้ืออำนวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

4.2 เพ่ิมชองทางและความถ่ีในการประชาสัมพันธขาวสารใหทุกคนรับรูและรวมประชาสัมพันธ 

ผลงานของโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
1. ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2. ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี เร่ือง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน 

   ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

    ประจำปการศึกษา 2564 

4. คำส่ังโรงเรียนบานวังสารภี ที่ 52 / 2564 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดบัการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2564 

5. คำส่ังโรงเรียนบานวังสารภี ที่ 50 / 2565 เร่ือง แตงตั้งคณะผูจัดทำรายงานประจำป ระดับ

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2564 

6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานวังสารภี 

คร้ังที่ 3 / 2565  

7. QR Code ของเอกสารวิชาการ รายงานโครงการ/กิจกรรม และภาพกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
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ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………… 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2552 ท่ีปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

อยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของ

สถานศึกษา โรงเรียนบานวังสารภีจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน บานวัง

สารภี จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
  

    ประกาศ ณ วันท่ี  1  มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 

 

 ลงชื่อ...................................................                                    ลงชื่อ...................................................... 

           (นายจรันต    ยิ่งภิญโญ)                                                      (นายยงยุทธ  ไกรบำรุง) 

ตำแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภ ี
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนบานวังสารภี 

 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2564 

  มีจำนวน   3   มาตรฐาน ไดแก 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

 แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

  1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

  1.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

  1.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

  2.2  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน   

  2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

  2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

  2.5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

  2.6   มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

  3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

  3.2  สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือปฏิบัติอยางมีความสุข 

  3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

  3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบานวังสารภ ี

เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 ท่ีปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการ  การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน

ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียนบานวังสารภีจึงปรับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชน  

ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน  

และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนบานวังสารภีจึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   1 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 

ลงชื่อ...................................................                                 ลงชื่อ...................................................... 

          (นายจรันต   ยิ่งภิญโญ)                                                     (นายยงยุทธ  ไกรบำรุง) 

ตำแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ                          ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภี 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบทายประกาศโรงเรียนบานวังสารภ ี

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

   1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละ 

   ระดับชั้น 

   2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการ 

    ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

   3. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น ในระดับดี 

   ข้ึนไป 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

   2. คาเฉลี่ยผลการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ระดบั ป.6 มีพัฒนาการสูงข้ึน 

  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

   1. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

   2. ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย  

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

   1. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางเปน 

   รปูธรรม 

   2. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับ 

   ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

   1. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายท่ีดี 

   2. ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 
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   3. ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งท่ีไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว  

   ชุมชนและสังคม 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

  1) มีการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 

  2) มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

  3) มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

  1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ินและสอดคลอง 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และความตองการของสถานศึกษา 

  2) มีการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนรวมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

  1) ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเองกำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรปูธรรมท้ังระบบ 

  2) เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถนำไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี  

  3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปน  

ทำเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

  4) ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ 

  5) ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 

 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 

  1) ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัด

ตกแตงในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสรมิความรูตางๆ ใหสะดวกตอการเรียนการสอน 

  2) ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

  1) ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

  2) มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

  3) ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียนการ

สอน 

  4) ผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

  5) ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 

 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  1) มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน 

  2) มีการใหขอมูลสะทอนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 
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ประกาศโรงเรียนบานวังสารภี 

เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

………………………………………………………… 

 โดย ท่ี มีการประกาศใช กฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึกษา  พ .ศ .2561  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน

อนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียน บานวังสารภี จึงจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวน

รวมของผูท่ีเก่ียวของท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลอง 

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานวังสารภี  จึงไดกำหนดเปาหมายการ

พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  2564 

 

 

 

                     (นายยงยุทธ  ไกรบำรุง) 

                     ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภ ี
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การกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

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

ฉบับลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมาย (ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

 

ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

                

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

การกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

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

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ 

1.3 มีการพัฒนาการดานสงัคม ชวยแหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการดานสตปิญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจดัการ ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทขอองทองถ่ิน ดีเลิศ 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานกากรรจัดประสบการณ ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณทีส่งเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดลุเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบตัิอยางมีความสุข ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
ดีเลิศ 

 

 

 

 



107 

 

การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนบานวังสารภี 

เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน  ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

      1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ดีเลิศ 

              1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอานเขียนไดเหมาะสมตามเกณฑ

ของแตละระดับชั้น 

69.00 ด ี

              1.2 ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมิน

ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

61.00 ดีเลิศ 

              1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละ

ระดับชั้นในระดับดี ข้ึนไป 

64.00 ดีเลิศ 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

 ดีเลิศ 

              ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

73.00 ดีเลิศ 

      3) มีความสามารถในการสรางนวตักรรม  ดี 

              ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 54.00 ด ี

      4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 

              ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

72.00 ด ี

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

              5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 58.00 ด ี

              5.2 คาเฉลี่ยผลการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ระดบั ป.6  

มีพัฒนาการสูงข้ึน 

28.00 ด ี

      6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ดีเลิศ 

              6.1 ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอใน

ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

73.00 ดเีลิศ 

              6.2 ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับ

ชวงวัย 

73.00 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

      1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ 

              การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 72.00 ดเีลิศ 

     2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  ดีเลิศ 

              2.1 ผูเรียนมีสวนรวมในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

72.00 ดเีลิศ 

              2.2 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็น

คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

73.00 ดีเลิศ 

     3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ดีเลิศ 

              การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 73.00 ดีเลิศ 

     4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 

              4.1 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายท่ีดี 72.00 ดีเลิศ 

              4.2 ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 72.00 ดีเลิศ 

              4.3 ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งท่ีไมถูกตอง และอยูรวมกัน

ดวยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 

72.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

      1) มีการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเลิศ 

      2) มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  ดีเลิศ 

      3) มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนาการ 

จัดการศึกษา 

 ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 ดี 

      1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระ

ทองถ่ิน และสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และความ

ตองการของสถานศึกษา 

 ดี 

      2) มีการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนรวมครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย 

61.00 ด ี

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ 

 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดี 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

 ดี 

1) ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ี

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ัง

ระบบ 

 ด ี

2) เปดโอกาสใหผูเรียนเรยีนรูโดยผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ

และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สรุปองคความรูและสามารถนำไปใชใน

สถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

 ดเีลิศ 

3) จดักิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความ

คิดเห็น คิดเปน ทำเปน รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย

ตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

 ดี 

4) ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ  ด ี

5) ผูเรยีนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ

อำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ดเีลศิ 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

1) ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพเปนการจัดสภาพแวดลอมใน

หองเรียนท้ังการจัดตกแตงในหองเรียนจัดท่ีนั่งจัดมุมเสริมความรูตางๆ ให

สะดวกตอการเรียนการสอน 

 ดีเลิศ 

2) ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดดี มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและสรางปฏิสัมพันธท่ี

สงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 ดเีลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  ดี 

1) ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง  ด ี

2) มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  ด ี
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ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

3) ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายและการ

จัดการเรียนการสอน 

 ด ี

4) ผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  ด ี

5) ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง  ด ี

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

 ดี 

1) มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน  ด ี

2) มีการใหขอมูลสะทอนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนำไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 ดเีลิศ 
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คำส่ังโรงเรียนบานวังสารภี 

ท่ี   52 / 2564 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2564 

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

 ดวยโรงเรียนบานวังสารภี จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 เพ่ือใหการดำเนินงาน

เปนไปดวยดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1.1 ดร.สมหมาย     เทียนสมใจ       ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวปุนยนุช ทองศรี           ศึกษานิเทศก สพป.กจ.1      กรรมการ 

1.3 นางพิมพาภัทร  จันทรเรือง       ศึกษานิเทศก สพป.กจ.1      กรรมการ 

มีหนาท่ี ใหคำปรึกษาและประเมินระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2. คณะกรรมการฝายอำนวยการ 

       2.1 นายจรันต       ยิ่งภิญโญ  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ประธานกรรมการ 

       2.2 นายยงยุทธ      ไกรบำรุง ผูอำนวยการโรงเรียน                กรรมการ 

       2.3 นางสาวกรรณิกา ดาบทอง ผูแทนผูปกครอง        กรรมการ 

        2.4 นางณพมน     หะรินสวัสดิ ์ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      กรรมการ 

        2.5 นายชูศักดิ์     สุนทรธรรม ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 

        2.6 นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา ผูแทนครโูรงเรียนบานวังสารภี      กรรมการ 

        2.7 นางโชติรส       อยูสุข ผูแทนครูระดับปฐมวัย           กรรมการ 

        2.8 นางสาวธิดารัตน เพิกเฉย  ผูแทนครูระดับข้ันพ้ืนฐาน       กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยความสะดวกใหคำปรึกษาในการจัดการประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

3. คณะกรรมการฝายการประเมิน 

3.1 นายยงยุทธ   ไกรบำรุง ผูอำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 

3.2 นายจรันต    ยิ่งภิญโญ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     กรรมการ 
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 3.3 นางสาวปุณยนุช   ทองศร ี ศึกษานิเทศก สพป.กจ.1        กรรมการ 

 3.4 นางสาวธีริศรา     วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

 3.5 นางสาวธิดารัตน   เพิกเฉย ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 

           ข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานของสถานศึกษาพรอมสรุปผลใหเรียบรอย 
  

    ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดีแกทาง

ราชการสูงสุด 
 

     สั่ง  ณ  วันท่ี  28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 
 

                                                           ลงชื่อ            

                      (นายยงยุทธ  ไกรบำรุง) 

            ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภี  
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119 

 

เอกสารอางอิง/ภาพกจิกรรมโรงเรียนบานวังสารภี 

ปการศึกษา 2564 

ตามมาตรฐานการศึกษา  

ดานที่ 1  ดานคุณภาพของเด็ก / ดานคุณภาพของผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

เอกสารอางอิง/ภาพกจิกรรมโรงเรียนบานวังสารภี 

ปการศึกษา 2564 

ตามมาตรฐานการศึกษา  

ดานที่ 2  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

เอกสารอางอิง/ภาพกจิกรรมโรงเรียนบานวังสารภี 

ปการศึกษา 2564 

ตามมาตรฐานการศึกษา  

ดานที่ 3  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ / 

      ดานการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ RT / NT / O-NET 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

ปการศึกษา 2563 และ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
(Self - Assessment Report : SAR)
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