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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีต้องดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘  ให้สถานศึกษา   มี
การจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกป ี 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านวังลาน  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม      
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่าน   ลงมติเป็นเอกฉันท์  เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 

(นางนันท์นภัส    ฤทธี) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  โรงเรียนบ้านวังลาน  
                                                                          ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านวังลาน  ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร         
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน    
ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการ  
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทาง      
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่าน
มาให้ต้นสังกัดและสาธารณซนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

โรงเรียนบ้านวังลาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศท่ีสะท้อน        
การดำเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อท่ีจะได้ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
  
         โรงเรียนบ้านวงัลาน  
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เร่ือง  หน้า 
 ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 

 คำนำ ข 

 สารบัญ ค 

ส่วนท่ี 1 ๑   บทสรุปของผู้บริหาร ๔ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑๐ 

 ข้อมูลท่ัวไป ๑๐ 

 ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน ๑๑ 

 ข้อมูลนักเรียน ๑๖ 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ๑๗ 

  

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๔๘ 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพเด็ก ๔๘ 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕๑ 

 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ๕๕ 

 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ๕๗ 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ๕๗ 

                   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๕๗ 

                   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๖๐ 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๖๒ 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๖๕ 

ส่วนที่ ๓ สรปุผลและแนวทางการพัฒนา ๖๙ 

สารบัญ 
 



4 

ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก ๘๗ 
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ส่วนที่ ๑  
บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านวังลาน  เลขท่ี ๘  หมู่  ๙  ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี         
จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต ๑ 
 ผูอ้ำนวยการโรงเรียน   นางสุวรรณา    เจิมจรุง  
 บุคลากรของโรงเรียน   ข้าราชการครู  ๑๗ คน    ครูอัตราจ้าง ๑ คน  ธุรการ ๑ คน              
นักการภารโรง ๑ คน 
  โรงเรียนบ้านวังลาน จัดการศึกษาแบบมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง  
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้วางแผน     
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อำนาจตามหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา       
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม
แผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓ โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการกีฬา
และนันทนาการ บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการครบ ๕ หมู่ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมอารมณ์ และแสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๐๓ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีจิตสำนึกต่อตนเองและต่อผู้อื่น จัดกิจกรรมตามตารางประจำวันโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  

 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ท่ีมีมาตรการทางสังคมร่วมกันได้  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเลือกต้ังหัวหน้าห้องและหัวหน้ากลุ่ม  

 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้อย่างมีเหตุผล  คิดนอกกรอบ และบอกวิธีแก้ปัญหา
ได้ตามคิดของตนเอง แสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓ โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  แผนการจัดประสบการณ์ ทะเบียนการใช้ส่ือ การใช้แหล่งเรียนรู้ 
บันทึกพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
โรงเรียนมีสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม ส่ือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย

อย่างเพียงพอและหลากหลาย ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
อย่างเหมาะสม มีระบบประกันคุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ             
จัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการ ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่นจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน มีการส่งเสริมให้ครูอบรมด้านการจัดประสบการณ์
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้มี       
ความปลอดภัย มีระบบบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพระดับ  ดีเลิศ   
ครูจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มตามศักยภาพ   

รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน ท้ังด้าน ร่างกาย ด้าน อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา สรา้งโอกาสและส่งเสริมให้เด็ก     
ทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง โดยผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
มีการจัดบรรยากาศภายในห้องและนอกห้องท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับ          
มุมประสบการณ์และมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน พัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร ประจำวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

 จุดเด่น  
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น มีการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

  จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนจัดครูใหเ้พียงพอตอ่ช้ันเรยีน ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์

และการประเมินพัฒนาเด็ก โดยออกแบบและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง กำหนดแผนพัฒนาครู
อย่างชัดเจน ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผล    
ต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยา่งต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
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  โรงเรียนสนับสนุนให้ครูพัฒนาความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษาและส่งเสริมให้เด็ก
มีจิตใจท่ีเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ    
ของเด็ก ออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กภายนอกห้องเรียน 
 
 

 ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดี     
 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนดในแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง       
มีเหตุผล  การรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์  
มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีผลบรรลุในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ และ       
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรือ       
งานอาชีพ  

 ๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก

ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น         
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย  
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น   

 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ โครงการห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมส่งเสริม   
การอ่าน กิจกรรมการแข่งขันท่ีส่งเสริมการอ่านและการเขียน ในโครงการวันสำคัญของไทย โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เกิดสมรรถนะท่ีสำคัญ ๑๐ 
ประการ แบบสังเกตการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี  21  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-๖ โครงการ
ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมบ้านวังลาน“น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ” 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยนื  

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
   โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ 
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
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อย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
   ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาครู
ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น นำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง เพื่อนำความรู้มาแลกเปล่ียนในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน    
   โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   
   โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในสถานศึกษาพร้อม
อำนวยความสะดวกให้ครู บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร ตามโครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง กำหนดขัน้ตอนการวัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม  
กับนักเรียนและเหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนการสอน ครูแจ้งผลการสอบ ผลการเรียนแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนนำผลไปพัฒนาตนเอง  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  จุดเด่น  
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปท่ีีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรวบรวมและ
สรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา  
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  ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการทำงาน พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน 
ใหม้ีความเช่ือมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน  

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น  
  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท้ั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้           
และมีความเช่ือมโยงกันท้ังโรงเรียน 

ตอนที่ ๒ การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังลาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านวังลาน ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑     
โดยจัดรายงานประจำปีของสถานศึกษาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อสาธารณชน   
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงเป็นตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
   
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด 
ผลสำเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
     บรรลุ 
     ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
     บรรลุ 
     ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
     บรรลุ 
     ไม่บรรลุ 
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 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด สามารถดูแลสุขภาพร่างกายและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง    
มีความสุข  มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 โรงเรียนบ้านวังลาน มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น        
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ
ท้องถิ่น ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการออกแบบและ   
จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
คำนึงถึงความปลอดภัย  สถานศึกษาอำนวยความสะดวก ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ และ
พัฒนาครูในการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  สรา้งโอกาสใหเ้ด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบั ติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
อยา่งมีความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมนิท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา

กำหนด 

ผลสำเร็จ 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดี 
 สูงกว่า 
 ตามเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเปา้หมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 สูงกว่า 
 ตามเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 สูงกว่า 
 ตามเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับช้ัน สามารถคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจได้ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การรวบรวมความรู้ได้
ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ    
มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ   

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่ ว ม มื อ ข อ ง ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ าย  ด ำ เนิ น ง าน พั ฒ น าวิ ช าก าร ท่ี เน้ น คุ ณ ภ าพ ผู้ เรี ย น รอ บ ด้ าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม   
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน           
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นกัเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนและมีความสุข ยอมรับความคิดเห็นและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีการวัดผล
ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน  มีการแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบและ
ร่วมประชุมวางแผนแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียน โรงเรียนบ้านวงัลาน ต้ังอยู่เลขท่ี ๘ หมู่ ๙ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมอืงกาญจนบุรี         
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๕๒๑๓๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๕๒๑๓๓  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๑                
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จำนวน ๑๒  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อท่ี ๑๑ ไร่ ๒ งาน  ๒๕ ตารางวา 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 
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 โรงเรียนบ้านวังลาน เดิมช่ือว่า  “โรงเรียนบ้านนางแอ้ง” เพราะอาคารเรียนตอนช่วงนั้นอยู่      
ในหมู่บ้านนางแอ้ง เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยราษฎรบริจาคท่ีดินประมาณ   
๑ ไร่เศษซึ่งติดกับลำน้ำแควน้อยทำการปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗  นายสังวาล  สุคนธ์สมบัติ  
ครูใหญ่  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนันและราษฎร พจิารณาเห็นว่าโรงเรียนไม่ได้ต้ังอยู่ท่ีชุมชน  จึงย้ายมาปลูกสร้าง
อาคารเรียนขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟ  บ้านวังลาน โดยซื้อท่ีดินของนางแจะ ทรัพย์ทวี จำนวน ๑๑ ไร่เศษ        
เป็นจำนวน ๗๐๐บาท สร้างอาคารเรียน ป .๑จ ขนาด ๙x๑๘ เมตร หลังคาสังกะสี เริ่มสร้างวันท่ี  ๒๓  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๐๐ งบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๓,๔๕๐ บาท ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๒  ทางราชการจึงจัดสรร
งบประมาณมาให้  จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท สรา้งเสร็จเมื่อวันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๐๒  คณะกรรมการโรงเรียน
และครูจึงขอเปล่ียนช่ือให้เหมาะสม กับสถานท่ีต้ังซึ่งอยู่ ในหมู่บ้านวังลาน  หมู่ ท่ี  ๙ ตำบลหนองหญ้า       
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปล่ียนจาก“โรงเรียนบ้านนางแอ้ง” เป็น  “โรงเรียนบ้านวังลาน”  
ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสุวรรณา   เจิมจรุง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๐๘๐๗๙๕   e-mail : SUWannamam@hotmail.com



13 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
๓.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

จำนวน ชม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

๑. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  แอบ
เพชร 

๔๗ ๑๐ คศ.๒ คบ. 
ศษ.ม. 

ปฐมวัยศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ทุกกลุ่มประสบการณ์ 
ช้ัน อ.๑ – ๒ 

๓๐ ชม./สัปดาห์ ๕๕/ปี 

๒. นางเบญจา  สนธยานาวิน 55 35 คศ.3 คบ. 
ศษ.ม. 

ศิลปศึกษา 
หลักสูตรและการสอน

(ปฐมวัยศึกษา) 

อนุบาลปีท่ี 3 30 ชม/สัปดาห์ 96/ปี 

๓. นางสาวอรสา  วิชาธร ๕๐ ๒๕ คศ.๓ คบ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ป.๑ ๑๙ /สัปดาห์ ๖/ปี 

๔. นางเพ็ญอร สุขเกษ ๕๘ ๒๙ คศ.๓ ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา ป.๒ ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๖/ปี 
๕. นางสาวสมศรี ศรีชาติ ๔๘ ๑๒ คศ.๓ คบ. 

ศษ.ม. 
เกษตรกรรม 

บริหารการศึกษา 
ป.๓,ป.๔ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๔๐/ปี 

๖. นางพรทิพย์   เสาร์ประโคน ๓๖ ๑๐ คศ.๒ คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ป.๑-ป.๒ 
ป.๔-ป.๖ 

๒๒ ชม./สัปดาห์ ๑๒๐/ปี 

๗ นายผาภูมิ  อยู่อ่อน ๒๘ ๔ คศ.๑ คบ. พลศึกษา ป.๑ – ม.๓ 19 ชม./สัปดาห์ 105/ป ี
๘. ว่าท่ี ร.ต.หญิงฐานิศร  ชูสุ่น 36 4 คศ.1 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.๑-ม.๓ ๒๐ ชม./สัปดาห์ 70/ปี 

๙. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว ๓๘ ๑๓ คศ.๓ วท.บ. 
ศษ.ม. 

เคมี 
บริหารการศึกษา 

ป.1 - ป.๖ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๔๘/ป ี

๑๐. นางภรธิดา   ชัยรัตน์ ๔๓ ๘ คศ.๑ คบ. คณิตศาสตร์ ม.๑-๓ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๘๕/ป ี

๑๑. นางสุรีย์พร ทับทิม ๖๐ ๒๘ คศ.๓ คบ. ภาษาอังกฤษ ป.๓, ม.๑-๓ ๑๙ ชม./สัปดาห์ ๓๓/ปี 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

จำนวน ชม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

๑๒. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา ๔๑ ๑๑ คศ.๒ คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ป.๔,ม.๑-ม.๓ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๐๗/ปี 

๑๓. นางสาวประพาพร ยศวิชัย ๔๑ ๑๕ คศ.๓ คบ. 
วท.ม. 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ป.๔-ม.๓ ๒๙ ชม./สัปดาห์ ๔๐/ปี 

๑๔. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน ๓๖ ๙ คศ.๒ คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ป.๔-ป.๖ ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๔๓.๘๔/ปี 

๑๕. นางนันทพร  ทองเช้ือ ๓๑ ๗ คศ.๑ คบ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ป.๔ –ม.๓ ๑๗ ชม./สัปดาห์ ๕๙/ปี 

๑๖ นางสาวอมรรัตน์  ประคอง
รักษ์ 

๓๙ ๖ คศ.๑ ศษ.บ. ประถมศึกษา ป.๔-ป.๖ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๗๗/ปี 

๑๗ นางสาวพิกุล  ภาดี 40 - ครูผู้ช่วย  
วท.บ. 

คหกรรมศาสตร์ - - - 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐ 
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๓.๒ ครูอตัราจ้าง/ อื่น ๆ ... (ปฏิบัติหนา้ที่สอน) 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน 

 (ปี) 
ตำแหน่ง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จำนวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

๑. นายอัคราช เล็กสมบูรณ์ ๒๗ ๒ อัตราจ้าง คบ. เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ป.๔-ม.๓ ๒๐ ช.ม./สัปดาห์ ๔๒/ป ี

 
 ๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ ลูกจา้ง/อื่น ๆ ... (สนับสนนุการสอน) 

ท่ี ชือ่-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 

๑. นายจรูญ  สมศักด์ิ ๕๑ ธุรการ ทษ.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ครู ธุรการโรงเรียน สพฐ. 
๒. นายภากร  สอนใจ ๕๒ ช่างไม้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ - นักการภารโรง สพฐ. 
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๓.๔ สรุปจำนวนบุคลากร 
  ๓.๔.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - - - - - 

รวม ๐ ๐ 1 ๐ 1 
๒. สายงานการสอน      
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - ๗ ๑๐ - 1๗ 
ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 
อืน่ ๆ (ระบ)ุ - - - -  

รวม ๐ ๘ ๑๐ ๐ 18 
๓. สานงานสนับสนุนการสอน      
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - - - - - 

อื่น ๆ (ระบุ) 1 1 - - 2 
รวม 1 1 ๐ ๐ 2 

รวมทั้งหมด 1 ๙ 1๑ ๐ 2๑ 

๓.๔.๒ จำนวนครู จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผูส้อน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก 
ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย ๒ - - - - - 
ภาษาไทย - - ๑ - ๑ - 
คณิตศาสตร ์ - - ๑ - ๑ - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - ๒ - ๒ - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - ๔ ๑ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - ๑ - ๑ - 
ศิลปะ - - - ๖  ๓ 
การงานอาชีพ - - - ๔ ๑ - 
ภาษาต่างประเทศ - - ๑  ๑ - 
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๓.๔.๓ จำนวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ ๑๑ ๕ 

- เนตรนารี ๑๑ ๕ 

- ยุวกาชาด - - 

- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ๑๑ ๕ 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๑๑ ๕ 

- อื่น ๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 1๑ ๕ 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 1๑ ๕ 

    
๓.๔.๔  จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน

ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒ ิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 1 1 -  - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  5 5 -  - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 11 11 -  - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผู้บำเพญ็ประโยชน์ - - - - - 

รวม 17 17    
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๓.๔.๕ จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
         (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 
 

จำนวนครูท่ีทำหน้าท่ีคัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 
ครูท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน (มีเลขวุฒิบตัรท่ีใช้

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ) 
ท้ังหมด 

ขึน้

ทะเบียน 

ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 1.ช่ือนางเพ็ญอร   นามสกุลสุขเกษ    

เลขวฒุิบัตร ๐๑๓๗/๒๕๕๗ 

๘ ๘ - 

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 2.ช่ือนางภรธิดา   นามสกุลชัยรัตน์    

เลขวฒุิบัตร ๐๐๒๙/๒๕๖๑ 

๘ ๘ - 

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 2.ช่ือนางพรทิพย์   นามสกุลเสาร์ประโคน    

เลขวฒุิบัตร ๐๗๕/๒๕๖๒ 

๘ ๘ - 

 
๔. ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ปกีารศึกษา ๒๕๖๓  
 ๔.๑ จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท้ังส้ิน ๒๖๑ คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปดิสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย (คน) หญิง (คน) 
อ. ๑ 1 ๓ ๗ 1๐ 1 
อ. ๒ 1 ๕ 1๑ 1๖ 1 
อ. ๓ 1 1๓ 1๒ ๒๕ 1 
รวม 3 ๒๑ 3๐ ๕๑ 3 
ป. ๑ 1 16 1๑ 2๗ 1 
ป. ๒ 1 1๕ ๑๓ 28 1 
ป. ๓ 1 1๖ ๙ 2๕ 1 
ป. ๔ 1 1๔ ๔ 2๘ 1 
ป. ๕ 1 ๑๓ ๙ 2๒ 1 
ป. ๖ 1 ๘ 1๐ ๑๘ 1 
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รวม 6 8๒ ๕6 13๘ 6 
ม. ๑ 1 1๙ ๑๕ ๓๔ 1 
ม. ๒ 1 1๒ ๖ ๑๘ 1 
ม. ๓ 1 ๖ 1๔ 2๐ 1 
รวม 3 3๗ ๓๕ ๗๒ 3 

รวมท้ังหมด 12 14๐ 12๑ 26๑ 12 
 

 
 
 จำนวนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ           ชาย  ๔   คน   หญิง     ๓      คน รวมจำนวน       ๗       คน 
 อัตราส่วนนักเรียน : ครรูะดับอนุบาล  =     ๑    :    ๓๓     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
 อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา =     ๑    :    ๑๕     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
 อัตราสว่นนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา =     ๑    :    ๑๓     เป็นไปตามเกณฑ์   ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 ๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก

ท้ังหมด (คน) 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๕1 ๕0 98.๐3 1 1.๙6 - - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๕๑ ๕0 98.๐3 - - 1 1.๙6 

๓. ด้านสังคม ๕๑ ๕๑ ๑๐๐ - - ๐ ๐ 

๔. ด้านสติปัญญา ๕๑ ๕0 98.๐3 1 1.๙6 - - 

รวม ๒๐๑ 98.๕๒ ๒ ๐.๙๘ ๑ ๐.๔๙ 

 
๕.๒ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 ๕.๒.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

๓ ขึน้ไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 1๓๕ ๒๙ ๒๐ ๑๘ 2๖ 1๗ 1๕ ๑๐ ๐ 1๓๕ ๖๗ ๔๙.๖๓ 

คณิตศาสตร์ 1๓๕ ๘ 1๐ 2๘ 2๒ ๓๗ ๒๐ 1๐ ๐ 1๓๕ ๔๖ ๓4.๐7 
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วิทยาศาสตร์ฯ 1๓๕ ๒6 ๒๐ 2๒ 32 ๒๐ ๗ ๗ ๐ 1๓๕ ๗๐ ๕๑.๘๕ 

สังคมศึกษาฯ 1๓๕ 5๔ 1๘ ๓๐ ๑๕ ๗ ๘ ๓ ๐ 1๓๕ ๑๐๒ ๗๕.๕๖ 

สุขศึกษาฯ 1๓๕ ๙๒ ๒๖ ๑๔ 2 ๑ ๐ ๐ ๐ 1๓๕ 1๓2 ๙๗.๗๘ 

ศิลปะ 1๓๕ 5๘ 2๖ 2๕ ๙ ๔ ๑๑ ๒ ๐ 1๓๕ 10๙ 8๐.๗4 

การงานอาชีพ 1๓๕ ๗๕ ๒๑ 2๘ ๕ ๐ ๕ ๑ ๐ 1๓๕ 12๔ ๙๑.๘๕ 

ภาษาต่างประเทศ 1๓๕ ๓๘ ๑๖ 2๔ 2๑ 1๖ 1๒ ๘ ๐ 1๓๕ ๗๘ ๕๗.7๘ 

รวม ๑,๐๘๐ ๓๘๐ ๑๔๗ 1๘๙ 1๓๒ 10๒ 7๘ ๔๑ ๐ ๑,๑๖๘ ๗๒๘ ๖๗.๔๐ 

ร้อยละ ๓๕.๑๘ ๑๔.๕๓ ๑๗.๕ ๑๒.๒๒ ๙.๔๔ ๗.๒๒ ๓.๗๙ ๐ ๑๐๐   

 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ข้ึนไป          ๗๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ  6๗.๔๐ 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)                       ๓๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ  3๓.๑๔ 
จำนวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน (0)              - คน คิดเป็นร้อยละ  - 
๕.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

จำนว
น

นักเรีย
น 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

๓ ขึ้นไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ รวม จำนว

น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๖๑ 1๓ ๒ ๒ ๔ ๑๖ ๑ ๒๐ ๓ ๖๑ ๑๗ ๒๖.๙๘ 

คณิตศาสตร์ ๖๑ 1๑ ๗ ๘ ๘ ๘ ๓ ๑๓ ๓ ๖๑ 2๖ ๔๒.๖๒ 

วิทยาศาสตร์ฯ ๖๑ 1๔ ๓ ๑๑ ๑๑ ๖ ๕ ๗ ๔ ๖๑ 2๘ ๔.๕๙ 

สังคมศึกษาฯ ๖๑ ๑๘ ๑๑ 1๖ ๑๑ ๒ 0 0 3 ๖๑ ๔๕ ๗๓.๗๗ 

สุขศึกษาฯ ๖๑ 1๕ ๕ ๕ ๑๔ ๗ ๔ ๘ ๓ ๖๑ ๒๕ ๔๐.๙๘ 

ศิลปะ ๖๑ ๑๔ ๓ ๓ ๑ ๗ ๑5 ๑๕ ๓ ๖๑ ๒๐ ๓๒.๗๘ 

การงานอาชีพ ๖๑ ๑๘ ๑๑ 1๒ ๑๒ ๒ ๐ ๓ ๓ ๖๑ ๔๑ ๖7.๒๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๑ ๘ ๒ ๖ ๒๓ ๗ ๕ ๗ ๓ ๖๑ ๑๖ ๒๖.๒๒ 

รวม ๔๘๘ ๑๑๑ ๔๔ ๖๓ ๘๔ ๕๕ ๓๓ ๗๓ ๒5 4๘8 2๑8 ๔๔.๖7 

ร้อยละ ๒๒.๗๔ ๙.๐๑ 12.๙0 ๑.๗๒ ๑๑.๒๗ ๖.๗๖ ๑4.๙๕ ๕.๑๒. 100   
 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ข้ึนไป  2๑8 คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๔.๖7 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)                ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘.๖๐ 
จำนวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)     ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๕.๑๒ 
 
 

๕.๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

๓ ขึ้นไป 
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๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๖๓ 12 ๐ ๕ ๑๒ ๑๐ ๖ 1๕ ๓ ๖๓ ๑๗ ๒๖.๙๘ 

คณิตศาสตร์ ๖๓ 1๑ ๗ ๗ ๑๕ ๗ ๙ 4 ๓ ๖๓ 2๕ ๓๙.๖๘ 

วิทยาศาสตร์ฯ ๖๓ 1๒ ๖ ๑๑ ๕ ๖ ๘ ๑๒ ๓ ๖๓ 2๙ ๔๖.๐๓ 

สังคมศึกษาฯ ๖๓ ๒๔ ๑๕ 1๑ ๙ ๑ 0 0 3 ๖๓ ๕๐ ๗๙.๓6 

สุขศึกษาฯ ๖๓ ๒1 ๕ ๙ ๖ ๗ ๓ ๙ ๓ ๖๓ ๓๕ ๕๕.๕๖ 

ศิลปะ ๖๓ ๑๕ ๔ ๑๑ ๘ ๒ 5 ๑๕ ๓ ๖๓ 3๐ ๔๗.๖๒ 

การงานอาชีพ ๖๓ 2๗ ๖ 1๑ ๑๑ ๒ ๐ ๓ ๓ ๖๓ ๔๔ ๖๙.๘๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๘ ๒ ๙ ๑๙ ๘ ๙ ๕ ๓ ๖๓ ๑๙ 3๐.1๖ 

รวม ๕๐๔ 1๓0 ๔5 ๗๔ 8๕ ๔3 ๔0 ๖๓ ๒๔ 408 24๙ ๔๙.๔๐ 

ร้อยละ ๒๕.๗๙ ๘.๙๓ 1๔.๖๘ ๑๖.๘๗ ๘.5๓ ๗.๙๔ ๑๒.๕๐ ๔.๗๖ 100   
 
 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป   2๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๔๐ 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)              2๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๐ 
จำนวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)   ๒4   คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ 
 
๕.๒.๔ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test : RT) 
                เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สมรรถนะ 

จำนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย   

ระดับ     

ประเทศ       

ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ       
ผลต่าง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(๔) 

ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(๕) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๒ 

(๑) 

๒๕๖๓ 

(๒) 

๒๕๖๔ 

(๓) 

อ่านรู้เรื่อง ๒๗ ๒๗ ๖๙.๙๕ ๖๗.๒๘ ๗๔.๒๓ ๓๗.๔๑  - ๓๖.๘๒ - ๔๙.๖๐ ไม่มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง ๒๗ ๒๗ 7๒.๗๙ ๕๘.๐๘ ๘๕.๖๑ ๓๖.๓๕  - ๔๘.๒๖ - ๕๖.๐๖ ไม่มีพัฒนาการ 

  

๕.๒.๕ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓ 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓ 

ความสามารถ/

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ 

ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ผลต่าง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(๔) 

ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(๕) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๒ 

(๑) 

๒๕๖๓ 

(๒) 

๒๕๖๔ 

(๓) 
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ด้านภาษา/

ภาษาไทย 
๒๔ ๖ ๕๖.๑๔ ๕๒.๓๐ ๕๒.๓๐ ๕๐.๐๐ - ๒.๓ - ๔.๓๙ ไม่มีพัฒนาการ      

ด้านคำนวณ/

คณิตศาสตร ์
๒๔ ๒๐ ๔๙.๔๔ ๕๑.๐๐ ๕๑.๐๐ ๕๒.๓๓ ๑.๓๓ ๐.๒๖ 

มีพัฒนาการ     
ไม่ถึงร้อยละ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational test: O-NET)  
      เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๖ 
 

ความสามารถ/

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทัง้หมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ 

ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ผลต่าง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(๔) 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(๕) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๒ 
(๑) 

๒๕๖๓ 
(๒) 

๒๕๖๔ 
(๓) 

คณิตศาสตร ์ ๑๗ ๖ ๓๖.๘๓ ๒๗.๐๐ - ๒๙.๙๘ - - - 

วิทยาศาสตร์ ๑๗ ๖ ๓๔.๓๑ ๒๙.๕๓ - ๓๑.๒๕ - - - 

ภาษาไทย ๑๗ ๖ ๕๐.๓๘ 55.50 - 6๐.๕๘ - - - 

ภาษาอังกฤษ ๑๗ ๖ ๓๙.๒๒ ๒๙.๐๐ - ๓๒.๘๑ - - - 

 

      เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
ความสามารถ/ จำนวน จำนวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ผลต่าง ร้อยละ แปลผล 
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วิชา นักเรยีน

ทัง้หมด 

นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

ระดับ 

ประเทศ 

ปี ๒๕๖๔ 
๒๕๖๒ 
(๑) 

๒๕๖๓ 
(๒) 

๒๕๖๔ 
(๓) 

คะแนน

เฉลี่ย 

(๔) 

ของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(๕) 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

คณิตศาสตร ์ ๑๖ ๕ ๒๔.๔๗ ๒๗.๐๐ - ๑๙.๒๕ - - - 

วิทยาศาสตร์ ๑๖ ๕ ๓๑.๔๕ ๒๙.๕๓ - ๓๓.๔๐ - - - 

ภาษาไทย ๑๖ ๕ ๕๑.๑๙ 55.50 - 67.46 - - - 

ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๕ ๓๑.๑๑ ๒๙.๐๐ - ๓๑.๘๘ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ 
 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑ จำนวนนักเรียนมนี้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๒๓๐ 8๘.๑๒ 

๒ จำนวนนักเรียนท่ีปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

๓ จำนวนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ/เรียนรวม ๘ ๓.๐๖ 
๔ จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ ๕๘ ๒๒.๒๒ 
๕ จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๘ ๓.๐๖ 
๖ จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๐ ๐ 
๗ จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน ๐ ๐ 
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๘ จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   ระดับปฐมวัย ๒๕ ๑๐๐ 
                                      ประถมศึกษา ๑๘ ๑๐๐ 
                                      มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐ ๑๐๐ 

๗. ข้อมูลอาคารสถานที ่
ท่ี รายการ จำนวน 
๑ อาคารเรียน ๔ หลัง 
๒ อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง 
๓ ห้องน้ำ/ห้องส้วม ๔ หลัง 
๔ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
๕ สนามกีฬา ๒ สนาม 
๖ บ้านพักครู ๒ หลัง 
๗ โรงอาหาร ๓๐๐ ท่ีนั่ง ๑ หลัง 
๘ โรงอาหารธรรมดา ๑ หลัง 

 
๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาง          การเกษตร 

โดยการทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ปลูกผัก- ผลไม้ เล้ียงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง มีประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด สถานีรถไฟ สถานีอนามัย ร้านค้า ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหญ้า ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่โดยท่ัวไป  คือประเพณี ไทยในวันสำคัญต่าง ๆ 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ประกอบอาชีพการเกษตร  รอ้ยละ ๙๐  นับถือ

ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๙๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 

 

 ๓) โอกาสและขอ้จำกัดของโรงเรียน 

  โอกาสและข้อจำกัด โรงเรียนบ้านวังลานมีพื้นท่ีเพียง ๑๑ ไร่เศษทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องอาคารและสถานท่ี มี

พื้นท่ีติดต่อกับตำบลวังเย็น ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต ๑  ถึงโรงเรียนบ้าน

วังลานระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร สถานท่ีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ วดัพรหมกิตติยาราม (วัดวังลาน) ท่ีทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าสถานีรถไฟบ้านวังลาน สวนหินสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ แหล่งน้ำในตำบลคือแม่น้ำแควน้อย ประชากรทำการเกษตรได้แก่  ไร่ข้าวโพด  ไร่อ้อย ไร่หน่อไม้ฝรั่ง ไร่

ผัก สวนผลไม้  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอยู่หลายท่านส่วนมากจะเป็นงานทางด้านการเกษตร ชุมชนมี
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ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี แต่ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาค่อนข้างน้อยสภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยา

เสพติดค่อนข้างน้อยมาก 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านวงัลาน จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดัง

แสดงตารางดังนี้  
 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ตารางการจัดกิจกรรมของปฐมวัย  

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๓๐   -   ๐๘.๓๐ น. - รับเด็กรายบุคคล 
๐๘.๑๐    -   ๐๘.๔๐ น. - เคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง/เข้าห้องสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
๐๘.๔๐   -   ๐๙.๐๐ น. - ตรวจสุขภาพ/สนทนาถึงเหตุการณ์ประจำวัน 
๐๙.๐๐    -   ๐๙.๒๐ น. - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
๐๙.๒๐   -   ๐๙.๕๐ น. - กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเสรี 
๐๙.๕๐   -   ๑๐.๐๐ น. - พัก ด่ืมน้ำ 
๑๐.๐๐    -   ๑๐.๓๐ น. - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑๐.๓๐   -   ๑๑.๐๐  น. - กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๑.๐๐   -   ๑๒.๐๐ น. - พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๐๐   -   ๑๔.๐๐ น. - นอนหลับพักผ่อน 
๑๔.๐๐   -  ๑๔.๑๐ น. - เก็บท่ีนอน ล้างหน้า 
๑๔.๑๐   -  ๑๔.๒๐ น. - พัก ด่ืมนม 
๑๔.๒๐   -  ๑๔.๕๐ น. - เกมการศึกษา 
๑๔.๕๐   -  ๑๕.๐๐ น. - เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านวังลาน 
ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน :  ชั่วโมง/ป ี

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าที่พลเมือง  
- วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร ์

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐  

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐  

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐  

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐  

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐  

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐  

สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
คอมพิวเตอร์          ๔๐ ชม.                       
การป้องการทุจริต    ๔๐ ชม. 

คอมพิวเตอร์           ๔๐ ชม.                       
การป้องการทุจริต     ๔๐ ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสอื – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ ชั่วโมง ๑,๐๔๐ ชั่วโมง 
      
       หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา                   

               ศาสนา  และวัฒนธรรม 

           ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
           ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 
           ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษา 
 
 
 

 
   โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านวังลาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน : ชั่วโมง/หน่วยกิต 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- วิทยาศาสตร์ 
-  เทคโนโลยี 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
  ๔๐ (๑ นก.)  

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
  ๔๐ (๑ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
  ๔๐ (๑ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าท่ีพลเมือง  
- วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร ์

๑๖๐ (๔ นก.) 
 ๔๐ (๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 ๔๐ (๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 ๔๐ (๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.)  ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม    

คอมพิวเตอร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ทักษะอาชีพ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

การป้องกันการทุจริต ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 

๒๕ 

๔๐ 

 

๒๕ 

๔๐ 

 

๒๕ 

๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๒๔๐ ช่ัวโมง ๑,๒๔๐ ชั่วโมง ๑,๒๔๐ ชั่วโมง 

หมายเหตุ  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    
                      ศาสนา   และวัฒนธรรม 

                    ๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
               ๓. ผู้เรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมชุมนุม 



28 

               ๔. กิจกรรมชุมนุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทุกปีการศึกษ 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๑๐๘ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในหอ้งสมุด ๒,๑๒๘ เล่ม 

     การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ 

   จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฉล่ีย    ๗๗   คนต่อวัน  

   คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ ของนักเรียนท้ังหมด 

 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน       ๑  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน       ๒  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จำนวน       ๑  ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์  มีท้ังหมด    จำนวน  ๖๐  เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน         ๕๐   เครื่อง 

   ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน         ๕๐   เครื่อง 

   ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน         ๑๐   เครื่อง 

  จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฉล่ีย   ๑๕๐   คนต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๗ ของนักเรียนท้ังหมด 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชือ่แหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
๑ สวนหย่อมและต้นไม้ในโรงเรียน ๒๐๐ / ปี 
๒ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๐ / ปี 
๓ ห้องพยาบาล ๘๐ / ปี 
๔ โรงอาหาร ๒๐๐ / ปี 
๕ มุมหนังสือในหอ้งเรียน ๒๐๐ / ปี 
๖ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑๒๐ / ปี 
๗ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑๒๐ / ปี 
๘ แปลงเกษตรพอเพียง ๓๐๐ / ปี 
๙ สนามกีฬา ๒๐๐ / ปี 

๑๐ โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ๑๒๐ / ปี 
๑๑ ธนาคารขยะ ๒๐๐ / ปี 
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ท่ี ชือ่แหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
๑๒ ห้องสหกรณ์  ๒๐๐ / ปี 
๑๓ ห้องสมุด ๒๐๐ / ปี 

 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
๑ วัดพรหมกิตติยาราม(วดัวังลาน) ๒ / ปี 
๒ ทางรถไฟ ๒ / ปี 
๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี ๑ / ปี 
๔ วัดถ้ำเจริญธรรม ๒ / ปี 
๕ ตลาดนัดชุมชน ๑๐๐ / ปี 
๖ วิทยาลัยเกษตรกาญจนบุรี ๑ / ปี 
๗ ร้านค้าในชุมชน ๑๐๐ / ปี 
๘ องค์การบริหารส่วนตำบล ๔ / ปี 
๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ๑ / ปี 

๑๐ ศูนย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกียรติ ๑๐ / ปี 
๑๑ ศูนย์วิจยัพัฒนาการเกษตร ๒ / ปี 
๑๒     แม่น้ำแควน้อย ๕ / ปี 
๑๓     สถานีอนามัย ๑๐ / ป ี
๑๔     ภูมิปัญญาท้องถิน่และอื่น ๆ ๖ / ปี 

๖) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
๑ พระวัดพรหมกิตติยาราม(วัดวังลาน)  การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา, 

คุณธรรม จริยธรรมและชาดกต่าง ๆ 
๕๐ / ปี 

๒ พระวัดถ้ำเจริญธรรม ธรรมศึกษา การเขียนกระทู้ธรรม ๕๐ / ปี 
๓ พระวัดถ้ำเขาปูน ให้ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ๕๐ / ปี 
๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองหญ้า การดูแลสุขภาพร่างกาย ๗ / ปี 
๔ นางใกล้รุ่ง     ทองดี การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๑ / ปี 
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๕ นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา การทำกล้วยเบรกแตก ๑ / ปี 
๖ นางเพ็ญอร  สุขเกษ การทำกล้วยเบรกแตก ๒ / ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 

ท่ี มาตรฐาน ช่ือนวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  

ระดับปฐมวัย 

๑. คุณภาพของเด็ก 

- ผลการใช้ส่ือมัลติมิเดียจัดประสบการณ์เตรียมความ

พร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในสถานการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  C0VID  ๒๐๑๙ ของ

นักเรียนช้ันอนุบาล ๓ 

- การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยส่ือออนไลน ์

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ - ๔ D MODEL 

๓. การจัดการประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

- ผลการใช้ส่ือมัลติมิเดียจัดประสบการณ์เตรียมความ

พร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในสถานการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  C0VID  ๒๐๑๙ ของ

นักเรียนช้ันอนุบาล ๓ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. คุณภาพของผู้เรียน - นวัตกรรมสร้างคนดี    WANGLAN  MODEL 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ - การนิเทศเพื่อสร้างการจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะโดย
ใช้รปูแบบ ACL Model 
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- ๔ D MODEL 

- Jigsaw  innovation for education (จ๊ิกซอว์

นวัตกรรมเพื่อการศึกษา) 

๓. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยส่ือออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
      ๑๒.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

สถานศกึษา ๑. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล 
 
๒. ปี ๒๕๖๔  ได้รับการรับรอง
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
๓ ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีท่ีต้องมี
ท่ียั่งยืน  
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๓. ปี ๒๕๖๔  เหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรมนักเรียน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ลงวันท่ี ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 สพฐ. 

 นานาชาติ 
 
 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

 

ผูบ้ริหาร 
นางสุวรรณา  เจิมจรุง 

-รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ
ประกวดนวัตกรรม (Best Practice) 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิถี
ใหม ่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019  
 
-เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัด 
“กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน”เพื่อ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว 
 

-เป็นวิทยากรร่วมนำเสนอผลงาน
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม
โครงการคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ  
2564 
 
-เป็นคณะกรรมการร่วมนำเสนอ
ผลงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

 

 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 
 



33 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

ปีงบประมาณ 2564  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ครู  
๑.นางนนัทพร    ทองเช้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ 
 

รางวัลครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรอง
เหรียญทอง ประกวดโครงงาน
คุณธรรม 
 
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครู 
ระดับดี 
 
 
รางวัลผลงานจัดทำ website โครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับดีเลิศ 
 
คณะกรรมการร่วมนำเสนอผลงานจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
รางวลัเหรียญทองประกวดผลงาน 
นวตักรรม (Best Practice) 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 

  นานาชาติ 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

๒.นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
“เหรียญทอง” การประกวดโครงงาน
คุณธรรมตามโครงการ โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564  
 
รางวัลระดับ “เหรียญทอง” การ
ประกวด ผลงาน/นวัตกรรม วิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

๓.นางสาวประพาพร  ยศวิชัย การอบรมเชิงปฏิบติัการและมีผลงาน
จัดทำ Website โครงการขับเคล่ือนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
ดีเลิศ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 

 

๓.นางสาวประพาพร  ยศวิชัย “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประเภท ครู  ระดับ ดี 
 
 
“เหรียญทอง” การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 
 
“เหรียญเงิน” การประกวดผลงาน/
นวัตกรรม วิธีการปฏบัิติท่ีเป็นเลิศ (Best 

Practice) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

๔.นางเบญจา  สนธยานาวิน รางวัล “ รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีดี(Best Practice ) ” 

๑. การจัดทำรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเป็นคลิปวีดีโอ (Clip/VDO)  
ระดับดีเด่น เหรียญทอง ลำดับท่ี 1 
 2.การจัดทำรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนสรุปเป็นภาพโปสเตอร์ 
(Infographic)  ระดับพื้นฐาน  
เหรียญทองแดง    ลำดับท่ี 79 
 

รางวัลเหรียญทองประกวดผลงาน 
นวัตกรรม (Best Practice) 
เครือข่ายเกาะสำโรง ระดับดีเลิศ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

๕.ว่าท่ีร.ต.หญิงฐานิศร ชูสุ่น รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครู 
ระดับดี 
 
 
รางวัลเหรียญเงินประกวดผลงาน 
นวัตกรรม (Best Practice) 
 
 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

๖. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  แอบเพชร รางวัลเหรียญเงินประกวดผลงาน 
นวัตกรรม (Best Practice) 
 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

๗. นางสุรีย์พร  ทับทิม ครูดีในดวงใจ ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 
 
 

“เหรียญทอง” การประกวดผลงาน/
นวัตกรรม วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

๘. นางพรทิพย์   เสาร์ประโคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครู
ดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ 256๔ 
ประเภครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

๙.นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว รางวัลครูดีในดวงใจ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

๑๐.นางสาวอมรรัตน์ ประคองรักษ์ รางวัลเหรียญเงินประกวดผลงาน 
นวัตกรรม (Best Practice) 
 

กลุ่มเครือข่าย 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

 
๑๒.๒ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ  

ท่ี 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการส่งเสริม
ทักษะและพัฒนา
ผู้เรียน 

 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ  
อันได้แก่ ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้

๑) จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวงัลาน 
๒) ประชุมช้ีแจงโครงการ 
ให้คณะครูทราบ 
๓) ดำเนินงานตามกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๒ ของผู้เรยีน 
มีสมรรถนะสำคัญ ๕ 
ประการ อันได้แก่
ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

 

๒๘ 
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ท่ี 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

เทคโนโลยี ดังนี ้
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมเข้าค่าย            
  ลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ 

๔) นิเทศ ติดตาม 
๕) สรุปและรายงานผล
โครงการ 

ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยี 

๒ โครงการกีฬาเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพ 
 

๑) เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดแูลสุขภาพและออกกำลัง
กาย สม่ำเสมอ 
๒) เพื่อใหน้ักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
๓) นักเรียนและชุมชนมีความ
พึงพอใจโครงการกีฬาเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพ 

 

๑) จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ 
๒) ประชุมช้ีแจงโครงการให้
คณะครูทราบ 
๓) ดำเนินงานตามกิจกรรม
ดังนี้ - กจิกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ 
      - ส่งเสริมการจัด
กจิกรรม การออกกำลังกาย 
และกีฬาสี ภายใน ฯลฯ 
๔) นิเทศ ติดตาม 
๕) สรุปและรายงานผล 

๑) ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน  
การดแูลสุขภาพและออก
กำลังกายสม่ำเสมอ 
๒) ร้อยละ๘๐ของ
นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์  
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนและชุมชนมี
ความพงึพอใจโครงการ
กฬีาโรงเรียน 

๓ โครงการธนาคาร 
ขยะรไีซเคิล 
 
 

๑) เพื่อลดปรมิาณขยะและลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
ของโรงเรียนบ้านวังลาน 
 ๒) เพือ่ให้มีการจัดการขยะรี
ไซเคิลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
๓) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ 
และสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

๑) จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒) จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
๓) ประชุมช้ีแจงโครงการ 
ให้คณะครูทราบ 
๔) ดำเนินตามโครงการซึ่งมี
กิจกรรม ดังนี ้
    - สมัครสมาชิก 

รอ้ยละ ๘๐ ของนักเรียน
ตระหนักในการท้ิงขยะ
อย่างถูกวิธ ี
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ท่ี 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

    - สมาชิกนำขยะมาขาย     
      ทุกวันศุกร์ 
    - ปันผล 
๕) นิเทศ  ติดตามผล 
๖) สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการและรายงานผล 

๔ โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑) นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 
๒) นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ก้าว
ทันยุค ICT ในการจัดการเรียน
การสอน 
๓) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ก้าว
ทันยุค ICT ในการจัดการศึกษา 

 

๑) จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒) จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
๓) ประชุมช้ีแจงโครงการ 
ให้คณะครูทราบ 
๔) ดำเนินตามโครงการซึ่งมี
กิจกรรม ดังนี ้
    - จัดกิจกรรมตาม
แผนการเรียนการสอน 
ทุกระดับช้ัน 
    - การสืบค้นข้อมลูใน
Internet 
    - ซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์
๕) นิเทศ  ติดตามผล 
๖) สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการและรายงานผล 

๑) สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปร้อยละ ๘๐ 
๒) นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และเป็น
บุคคลแห่งยุคICT    
ร้อยละ ๘๐ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใช้บรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการส่ือสาร 
การเรียนรู ้

๕ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ   
๒) เพื่อยกระดับผลระดับชาติ
เพิ่มขึน้ 
 

๑) ครูรับทราบผลการสอบ 
๒) จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวงัลาน 
๓) ประชุมช้ีแจงโครงการ  
ให้คณะครูทราบเพื่อนำไป

๑.  ๑) นักเรียนร้อยละ  ๘๒      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พฒันาขึ้นจากปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

๒.  ๒) นักเรียนร้อยละ  ๘๐    
มีผลทดสอบระดับชาติ
ค่าเฉล่ียไม่ต่ำกว่าระดับ 
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ท่ี 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

ปฏิบัติ 
๔) ดำเนินการตามแผนงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุก
ระดับช้ัน 
๕) จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    - กิจกรรมสอนเสริม/ติว  
๔ กลุ่มสาระ  เพื่อทดสอบ
ระดับชาติ 
    - กิจกรรมค่ายสะเต็ม
(STEM CAMP) 
    - กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ(ENGLISH 
CAMP) 
    - กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันทกัษะทางวิชาการ 
(ENGLISH CAMP) 
๖) นิเทศติดตามประเมินผล 
๗) รายงานผลการจัดทำ
โครงการ 
๘) ปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ 
 

สพป.และระดับชาติ 
 

๖ โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
 

๑) เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ 
๒) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก
สะอาด สุภาพ มีระเบียบและ
ตรงต่อเวลา 
๓) เพื่อใหน้ักเรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

๑) จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒) จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
๓) ประชุมช้ีแจงโครงการ 
ให้คณะครูทราบ 
๔) ดำเนินตามโครงการซึ่งมีกิจกรรม 

นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ – 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ของ
นักเรียนโรงเรียน ร้อยละ
๙๑.๓๓ เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
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ท่ี 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

ดังนี ้
    -กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
    -กิจกรรมทำบุญตักบาตร    
ฟังธรรม ในวนัพระแต่งกาย
ชุดขาวในวันพระและสวด
มนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล ๕                  
    -กิจกรรมทำบุญตักบาตร    
ฟังธรรม ในวนัพระ 
    - กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรม ฯลฯ 
๕) นิเทศ  ติดตามผล 
๖) สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการและรายงานผล 
 

๗ โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 
 

๑. จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ 
๒. ประชุมช้ีแจงโครงการให้
คณะครูทราบ 
๓. จัดทำกิจกรรมตาม
โครงการ 
   - จัดทำส่ือ นวัตกรรม    
   - จัดซื้อส่ือและปรับปรุง
ส่ือ 
๔. นิเทศ ติดตามผล 
๕. สรุปผลแต่ละกิจกรรม
และรายงานผลโครงการ 

ร้อยละ ๘๐  ของครูผลิต
ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
และจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

๘ โครงการการนิเทศ

เพือ่เสริมสร้างการ

จัดการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ 
 

๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะและ   สามารถนำไป
จัดกระบวนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวงัลาน 
๒.  ประชุมช้ีแจงโครงการให้
คณะครูทราบ 
๓. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการจำเป็นในการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

   - ครูร้อยละ  ๘๐  มี
ความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะและ                                               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
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ท่ี 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมา
พัฒนางานการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เต็ม
ศักยภาพตามมาตรฐาน 
 

๔. แต่งต้ังคณะทำงาน 
จัดทำแบบนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะและร่วมกันจัดทำ
ปฏิทิน 
การนิเทศ 
๕. ผู้นิเทศ นิเทศการสอนครู 
โดยสังเกตการสอนและมี
การเสริมแรง ให้คำปรึกษา 
และสะท้อนการประเมิน 
๖. รายงานผลการจัดทำ
โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 



๔๒ 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๑๓.๑ ระดับการศกึษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

จุดเด่น 
 เด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพร่างกายและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข         
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้จากการเล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ กระตุ้นใหเ้ด็กคิดหาคำตอบ 
 

จุดควรพฒันา 
 การพัฒนาด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน การเขียน ปลูกฝังในเรื่องสุข
นิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้เป็นนิสัย การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์และ           
การประเมินพัฒนาเด็ก โดยออกแบบและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง กำหนดแผนพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูลดบทบาทจากผู้สอน หรือผู้ถ่ายทอด
ความรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก ใหเ้ด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจนติดเป็นนิสัย 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึน้ 



๔๓ 

 

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และส่งเสริมผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากขึ้น 

ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงาน  ท่ีเกีย่วข้องอยา่งต่อเนื่อง 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างท่ีดี
อย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีการออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน และจัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กภายนอกห้องเรียน 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ จัดประสบการณ์การเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและตอเนื่อง 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  
แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
๑. การจัดสรรครูผู้สอนใหต้รงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น/ครูท่ีมีความสามารถ

เฉพาะด้าน / ครูท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้าน IT 
๒. การจัดสรรส่ือเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
๓. การจัดสรรอาคารเรียนเพื่อใหม้ีห้องเรียน/ห้องพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 

 ๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน คุณภาพระดับ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น 
 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับช้ัน สามารถคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การรวบรวม



๔๔ 

 

ความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรอืงานอาชีพ 
  นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน การปรับแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุง่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรวบรวม
และสรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

จุดควรพัฒนา 
 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ยังต้องเร่งพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ให้สูงขึ้น ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓        
ต้องพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) รวมท้ังพัฒนาการด้านการนำเสนอ การอภิปราย          
และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  
  นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 
  ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมให้ครู
และบคุลากรทางการศึกษา นำกระบวนการวิจยัมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 



๔๕ 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคณุภาพมาตรฐานให้สูงขึน้ 
 จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเลิศและความเป็น
อัจฉริยภาพทางการศึกษา และสนับสนุนใหผู้้เรียนเข้าร่วมการแข่งขนัทางด้านวิชาการต่าง ๆ  เพื่อนำความรู้ 
และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึก มีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย      
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายมากขึ้น  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน       
มีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพิ่มคะแนน O–NET ให้
สูงขึ้นมากกว่าคะแนนค่าเฉล่ียของระดับประเทศทุกรายวิชา 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ การพัฒนาโครงการส่งเสรมิทักษะวิชาการ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ การพัฒนากิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ความภูมิใจในท้องถิ่นเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญัญาไทย 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนใน  
ช้ันเรียน 
 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
๑. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรยีนมีความต้องการและจำเป็น                        

/ครูท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน / ครูท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้าน IT 
๒. การจัดสรรส่ือเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
๓. การจัดสรรอาคารเรียนเพื่อใหม้ีห้องเรียน/ห้องพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 ๑๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

ระดับคณุภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 



๔๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

ระดับคณุภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
ตัวบง่ช้ีท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย          
ตัวบง่ช้ีท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นตอ่ไป      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบกาณณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก

เป็นสำคัญ 
   

  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิผลการจัดประสบกาณณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

   
  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบง่ช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   
  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

   
 

 
 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 
ตัวบง่ช้ีท่ี ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

   
  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   
  

โรงเรียนมีผลการประเมนิระดับคุณภาพ   ดีมาก   โดยมีคะแนน   ๙๓.๙๙ 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคม และการเตรียม
ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก อยู่แล้ว แต่ควรพัฒนาไปสู่ความดีเลิศในอนาคต ควรดำเนินการ
วางแผนโครงการกิจกรรมหลากหลาย ให้ควบคุมท้ัง ๔ ด้าน เป็นระบบต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น 



๔๗ 

 

 พัฒนาด้านร่างกายสมวัย ควรวางแผนด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
เช่น ถนนหน้าโรงเรียน สระนำ้ข้างวัดอยู่ติดกับโรงเรยีน ควรมีแนวรั้วกั้นป้องกันอันตราย 

 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยได้ระดับดีมาก อยู่แล้ว แต่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการฝึกพูด ฝึกเล่านิทาน หรือนิทานประกอบภาพใหม้ีทักษะยิ่งขึน้ 

 พัฒนาการด้านสังคมสมวัย ควรวางแผนพัฒนาด้านวินัย การอดทนรอคอย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงอย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยครูและผู้ปกครอง ช่วยดูแล        
ไม่พูดคุยกัน เล่นกัน หรือรับประทานอาหารไม่ให้ตกหล่นเรี่ยราด 

 สถานศึกษาได้พัฒนาด้านสติปัญญาสมวัยได้ระดับคุณภาพดี อยู่แล้ว แต่ควรพิจารณาด้าน
สมาธิของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กการจะฝึกเด็กปฐมวยัซึ่งเป็นเด็กเล็ก ให้มีสมาธิจดจ่อ
กับส่ิงใดได้นานๆ ย่อมไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ควรพิจารณาให้เด็กปฐมวัยฝึกสมาธิ
ประมาณ ๕ นาทีหรือตามท่ีเห็นสมควรกับวุฒิภาวะของเด็ก ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นกิจกรรม ๖ 
กิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ท้ัง ๔๐ หน่วย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ หรือแบบบูรณาการ
ให้มากๆ ให้เด็กได้ลองผิด ลองถูก จัดกิจกรรมรกัการอ่าน ห้องสมุดและมุมหนังสือ นำทัศนศึกษาให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรงเป็นการส่งเสริมด้านสติปัญญาให้พัฒนาสมวัยยิ่งขึน้ 

 
 เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป ควรพัฒนาให้พร้อมในทุกด้าน เช่น การทดสอบ

ประเมินผล โดยวิธีการสังเกต พัฒนาการจดบันทึก เป็นระยะอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาการ    
ด้านสติปัญญา ซึ่งอยู่ในระดับ ดี ควรพัฒนาต่อไปในอนาคตใหดี้ยิ่งขึ้น เช่น ฝึกให้เด็กสนใจ ด้านรักการอ่าน       
ฝึกสมาธิเบื้องต้น ฝึกใช้ห้องสมุด รู้จักใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็น
รูปธรรมโครงงานและแบบบูรณาการยิ่งขึ้น 

 ด้านอัตลักษณ์  ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/ วิ สัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่ในระดับ ดีมาก  อยู่แล้ว แต่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เช่นปรับปรุง
พัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ประจำปี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย รายงานสรุปผลนำไปพัฒนาให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 ด้านมาตรการส่งเสริม ตามท่ีสถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการพิเศษไว้ในแผนปฏิบัติ
การณ์ ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาบรรลุเป้าหมายในระดับ ดีมาก แต่ควรพัฒนาให้เป็นระบบ
ต่อเนื่อง ตามโครงการ เช่น ควรสำรวจ ประเมินผล ด้านวิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกันขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ดีเลิศ ต่อไปในอนาคต 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพได้ระดับ     

ดีมาก อยู่แล้ว แต่ควรหาวิธีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปสู่ดีเลิศต่อไปในอนาคต เช่น วางแผนกับต้นสังกัด 
บริหารสัดส่วนบุคลากรครู หรือผู้เล้ียงเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ พื้นท่ีทำกิจกรรม เช่น จัดเวทีแสดงกิจกรรม
เฉพาะเด็กปฐมวัย ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ส่ืออุปกรณ์ เป็นเอกเทศจัดหางบประมาณขยายห้องเรียน ใหม้ี
พื้นท่ีเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น ด้านการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ผลดำเนินการอยู่ในระดับ ดีมาก อยู่แล้ว แต่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดี



๔๘ 

 

ยิ่งขึน้ต่อไปในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย และข้อเสนอแนะของ สมศ. ให้ครอบคลุมท่ัวถึง ซึ่ง
สถานศึกษาได้ดำเนินการถูกต้องแล้ว เช่น มีแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการณ์ประจำปี รายงานการประเมิน
ตนเอง โครงการกิจกรรมต่างๆ    ดีมาก อยู่แล้ว แต่ควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การวางแผนขยาย
อาคารสถานท่ี เตรียมรับเด็กท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการให้ความรู้เบื้องต้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย พัฒนาคุณภาพเด็กไทยยุคใหม่ สถานศึกษา ครู และการบริหาร
จัดการยุคใหม่ 

 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ครู และบุคลากรด้านปฐมวัยได้ดำเนินการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวมี
ประสิทธิผลดีมาก แต่ควรวางแผนในอนาคตให้ดีเลิศยิ่งขึ้น เช่น จัดกิจกรรม ฝึกเด็กให้รู้จักควบคุมตนเอง 
รู้จักอดทนรอคอย ฝึกสมาธิให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และสถานศึกษา ควรจัดหาครูให้ได้สัดส่วนและ
ห้องเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ พัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ทันยุค ทันสมัยยุคใหม ่

 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

   สถานศึกษาได้ดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล มีการจัด
โครงการประกันคุณภาพภายใน มีรายงานการประเมินตนเองทุกปี เป็นการประเมินผลของสถานศึกษา
ย้อนหลัง ๓ ปี โดยต้นสังกัด ผลสอดคล้องกัน ได้คุณภาพระดับ ดีมาก อยู่แล้ว เนื่องจากมีโครงการประกัน
คุณภาพภายใน เฉพาะการพัฒนาอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์ความสะอาด สุขลักษณะสวยงามเป็นตัวอย่างท่ีดี
ได้รับคัดเลือกโรงเรียนดีศรีตำบล มีการวางแผนงานโครงการ พัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มส่ีวนร่วมสนับสนุนจากองค์กรภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น 
 

 ๑๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     
ตัวบง่ช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความฝารู้และเรยีนอย่างต่อเนื่อง                        
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น      
ตัวบง่ช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น

สำคัญ 
 

   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 

 
   



๔๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และ 
                ต้นสังกัด 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบง่ช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและ 
                วัตถปุระสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่น ส่งผลสะท้อนเปน็
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา                         

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา 

    

ตัวบง่ช้ีท่ี ๑๒  ผลของการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

    

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี   โดยมีคะแนน   ๘๕.๕๑ 
           ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๑.  ด้านผลการจัดการศกึษา 
สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการสอบระดับชาติ(O-NET) โดยเฉพาะ

กลุ่มสาระท่ีต่ำกว่าระดับ ดี ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ “ต้องปรับปรุง” คือคณิตศาสตร์ ศึกษา กลุ่มสาระ 
“พอใช้” คือ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ นอกนั้นกลุ่มสาระได้ระดับ “ดี” คือ ภาษาไทย จึงต้อง
พัฒนายกระดับใหสู้งขึ้นภาย     ใน  ๑ ปีการศึกษา โดยควรดำเนินการพัฒนา ตัวอย่างเช่น 

๑) ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องตระหนักเห็นความสำคัญของ
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด สะท้อนถึงกระบวนการสอน การบริหารจัดการ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงควรตระหนักและมีความพยายามร่วมกันพัฒนา 



๕๐ 

 

๒) สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมต้ังแต่ต้นได้แก่ การวางแผนงานโครงการกิจกรรม          
ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่แล้ว ควรสรุปประเมินผล นำปัญหา อุปสรรค มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปธรรม
นำไปปฏบิัติได้ ผลบรรลุความสำเร็จ 

๓) สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ว่ามีอุปสรรค ปัญหาอะไรท่ีจะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข และเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ แต่ละกลุ่มสาระ มาให้คำแนะนำ ให้ความรู้ 

๔) ควรคำนึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ครูผู้สอน ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

๕) ด้านทรัพยากร ส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานท่ีมีปัญหา อุปสรรคเพียงใดหรือไม่       
เป็นต้น 

 
 
 
 
ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมี

ความใฝ่เรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ได้ผลการพัฒนาดีมากอยู่แล้ว  ด้านผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น ได้ระดับดี    
อยู่แล้ว  เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จ 
เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และโครงการ
ห้องสมุดมาดำเนินการดีอยู่แล้ว แต่ต้องวางแผนพัฒนาให้ก้าวหน้ ายิ่งขึ้น สู่ความเป็นเลิศในอนาคต            
โดยดำเนินการโครงการกิจกรรมสนับสนุนดังกล่าวให้เป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 

ด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม      
อัตลักษณ์ ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการ และรายงานการประเมินตนเองว่า “ไหว้อย่างไทย 
ร่างกายแข็งแรง” โดยกำหนดเอกลักษณ์ เรื่อง “โรงเรียนดีศรีตำบล” สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และตรงกับจุดเน้น จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา           
การดำเนินการมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมออมทรัพย์ ขยะแปรรูปเพิ่มคุณค่า  ซึ่งได้ดำเนินการดีมากอยู่
แล้วแต่ควรพัฒนามุ่งสู่อนาคต ให้ดีเลิศยิ่งขึ้น  ตามแนวพัฒนา เช่น จัดโครงการ กิจกรรม ท่ีดำเนินการอยู่แล้ว  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องค้นคว้าวิจัยหามาตรการมาส่งเสริมให้ก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต 
 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการและพฒันาให้มีประสิทธิภาพได้ระดับดีมากอยู่แล้ว  เช่น มีการจัดทำ 



๕๑ 

 

แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ได้วางแผนจัดโครงสร้างองค์กร มอบหมายงานท้ัง ๔ งาน เช่น 
งานวิชาการ จัดทำโครงการ กิจกรรมมาพัฒนา  ด้านความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
บรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ดีมากอยู่แล้ว  ควรพัฒนาให้สมบูรณ์ดีเลิศยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น   
การวางแผนจัดหางบประมาณมาสร้างและขยายอาคารเรียน สนามกีฬา และอื่นๆ  ตามความจำเป็นและ
เหมาะสมให้พร้อม เตรียมรองรับอนาคตต่อไป 
  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินการดีมากอยู่แล้ว เช่น การวางแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี จัดทำโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง เช่น จัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ดีเยี่ยมอยู่
แล้ว ควรพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต  เช่น วางแผนงานโครงการ กิจกรรม พัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเรื่อง เพื่อสนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ คุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ เตรียมรองรับประชาคมอาเซียน       
ในอนาคตต่อไป 
 
 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ดำเนินการดีอยู่แล้วมีร่องรอย

ความพยายาม โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประชุม
อบรมการพัฒนาครู กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน สอนซ่อมเสริม มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ท่ีดี ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบ เอาใจใส่ผู้เรียน การวัดและ
ประเมนิผล มีประสิทธิผลดีเย่ียมอยู่แล้ว ควรให้สมบูรณ์สู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น โดยการคิดค้น วางแผนวิเคราะห์ 
วิจัยให้ครูรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดำเนินการส่ิงท่ีดีอยู่แล้วให้ต่อเนื่อง เช่น ครูควรทำวิจัย ไปพัฒนาส่ือ      
จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญให้ครบทุกคน และสถานศึกษาควรนำผลการประเมินไปพัฒนา
ครูเป็นรายบุคคล ให้ครูได้รับการอบรม มีความรู้ การใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เช่ียวชาญยิ่งขึ้น   เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ  ยกระดับครูให้มีบทบาท หน้าท่ี จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน แต่ละคน แต่ละกลุ่ม วัดและประเมินผลให้คำแนะนำปรึกษาแก้ปัญหา
ผู้เรียนด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตตามแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาให้ต่อเนื่องก้าวหน้ายิ่งขึ้นใน
อนาคต 

 



๕๒ 

 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาได้ร่วมกันวางแผน การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการประกัน
คุณภาพภายใน มีประสิทธิผล ดีมากอยู่แล้ว  จึงควรส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  ควรดำเนินการ
เป็นระบบต่อเนื่อง  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้พร้อม  จัดโครงการกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  จุดเน้น จุดเด่นท่ีกำหนดไว้  นำผลการประกันคุณภาพ
ภายใน และภายนอกมาวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุง ตรวจสอบติดตาม คุณภาพการศึกษากบัต้นสังกัดใหก้้าวหน้า
สืบเนื่องต่อไปยิ่งขึน้ 
๑๕. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๕.๑ การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนบ้านวังลาน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ด้านการบริหารงาน

วิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและร่วมกัน

ปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายโนโรงเรียน ดำเนินการร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหารครูและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยอาศัยทรัพยากร ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด

การศึกษาให้ได้มากท่ีสุดเพื่อเป้าหมายท่ีสำญคือผู้เรียน ใหไ้ด้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 ๑๕.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  โรงเรียนบา้นวังลาน เป็นโรงเรียนท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

 

  วิสัยทัศน์   
พัฒนาคุณภาพการศกึษาตามบรบิทของชุมชนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

  พันธกิจ 
๑.  จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา  
๒.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 ๓.  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕.  ชุมชนมีส่วนร่วม 

  เป้าหมาย 
๑. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 



๕๓ 

 

๒. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓.  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
๕.  ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “แต่งไทย  ไหว้สวย” 

อัตลักษณ์ของผูเ้รียน 
   “คุณธรรมนำชีวิต  นำศิษย์สู่ความพอเพียง 
 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของ ผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้      
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน   โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการ คิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็น
เรื่องสำคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑     
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีการสอยให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยี   
ในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นค้นข้อมูล  ได้แก่ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ครูในระดับช้ันเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล            
แบบบูรณาการ  ครูเน้นการฝึกทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม      
ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  มีภูมิคุ้มกัน  และรู้เท่าทันส่ือและส่ิงไม่พึงประสงค์   โดยการจัดค่ายพุทธบุตร 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จัดกิจกรรมการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรและโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  เน้นให้ผู้เรียน     
มีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญา
ในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา   
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน  
การอ่านในแต่ละระดับช้ัน  สามารถเขียนส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี        
ตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากย์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากส่ือ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี  
สำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของส่ิงเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม           
มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบคุคลและระหว่างวัย 

๑๖. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



๕๔ 

 

      ๑๖.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑. คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
วิธีการดำเนินการ  
โรงเรียนบ้านวังลาน มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแลสุขภาพของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณท่ี
เหมาะสม ควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละครั้ง 
ส่งเสริมการเล่นกลางแจ้ง การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นเกมต่างๆ อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก                
มีความแข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว และมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเล็กใหญ่ จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซม     
สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลง      
ในการดูแลตนเอง หลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อ
ท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เชิญเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง     
การพัฒนาอีคิวร่วมกับผู้ปกครอง และการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก 

พัฒนาการด้านสังคม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านการช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทท่ีดี     
ยิ้ม ไหว้ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาท
ในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม
แบ่งเขตรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานรว่มกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมี        
ความซื่อสัตย์ ไม่นำส่ิงของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัย มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สามารถนำเสนองานได้อย่างมั่นใจไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

 
 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร       
ได้ระดับพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย        
ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานโดยส่งเสริมให้
เด็กมีความสนใจเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย         
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานให้ครูและ   
เพื่อนฟัง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ   ส่งเสริมให้เด็กเขียนด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์ภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหา           
ในสถานการณ์จริง 

 
ผลการดำเนินการ 



๕๕ 

 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๐๓ สังเกตได้จากความสามารถในการเคล่ือนไหว มีสุขนิสัยท่ีดีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือตาประสานสัมพันธ์
กันได้ดี ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนรู้และปฏิบัติตนท่ีหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ในสถานการณ์      
โควิด-19  รวมทัง้เล่นและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยสวมหน้าการ  ล้างมือ และเวน้ระยะห่าง 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมอารมณ์ และแสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๐๓ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถวเว้นระยะยะห่าง  รอคิวในการรับประทานอาหาร 
มีจิตสำนึกต่อตนเอง และต่อผู้อื่น  และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย       
ในสถานการณ์โรคโควิด-19  รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  แสดงความรู้สึกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ท่ีมีมาตรการทางสังคมร่วมกันได้  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามมาตรการปอ้งกัน โควิด - 19  รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม 
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ สามารถอยู่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามกฎ  กติกา  new normal อย่างมีความสุข 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้อย่างมีเหตุผล  คิดนอกกรอบ และบอกวิธีแก้ปัญหาได้
ตามคิดของตนเอง แสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓ สังเกตได้จากเด็กสามารถคิดยืดหยุ่น  สนทนา
โต้ตอบ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ หรือสงสัยและพยายามหาคำตอบ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดจินตนาการ มีความต้ังใจจดจ่อเช่น งานศิลปะ  การเคล่ือนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๘.๐๓ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีจัดขึน้ มีการจัดโครงการส่งเสริม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการกีฬาและนันทนาการ แบบรายงานการทดสอบสมรรถภาพ    ทางกาย บันทึก
การตรวจสุขภาพ บันทึกพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน เด็กทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ 

 
เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๘.๐๓ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ซึ่ง

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมตามตารางประจำวันโครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันสำคัญของไทย เช่นกิจกรรมบนเวที 
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเข้าค่ายธรรมะ บันทึกพฤติกรรมรายบุคคล     สมุดบันทึกความดี 
บันทึกพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ  ๑๐๐  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
โรงเรียนดำเนินโครงการส่งเสริมจริยศึกษา บันทึกความดี โครงการออมทรัพย์/ออมเงิน โครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเลือกต้ังหัวหน้าห้องและหัวหน้ากลุ่ม กิจกรรมบริจาค
เงินในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสำคัญวันแม่และวันพ่อ กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กิจกรรมวันลอย
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กระทง กิจกรรมรับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อม โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ฝึกให้เด็กช่วยเหลือแบ่งปันเป็นสมาชิกท่ีดี การทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม กิจกรรมการแสดงนักเรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน   

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๘.๐๓  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  
แผนการจัดประสบการณ์ ทะเบียนการใช้ส่ือ  การใช้แหล่งเรียนรู้ บันทึกพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฝึกใหผู้้เรียน มีทักษะ การสังเกต สำรวจ ทดลอง มิติสัมพันธ์ ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาตัดสินใจเชิงเหตุผลด้านจำนวน ฝึกการช่ัง ตวง วัด มี
จินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ วาดภาพหลังการทดลอง เกิดความคิดรวบยอดและออกมาเล่านำเสนอ
ผลงานรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เล่นเกมการศึกษาพัฒนาด้านสติปัญญา มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย         
มีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 
๔. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ / การช่ังน้ำหนัก / การวัดส่วนสูง  
๕. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก , บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย ( อบ.)  
๖. แบบบันทึกการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
๗. แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน 
๘. แบบรายงานการทดสอบสมรรถภาพ      
๙. แผนการจัดประสบการณ์  
๑๐. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  
๑๑. รายงานการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑๒. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
๑๓. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
๑๔. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
๑๕. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
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๒. จุดเด่น 
 เด็กมีทักษะเคล่ือนไหวและสุขภาวะท่ีดี  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะเคล่ือนไหวตาม

วัย สามารถดูแลสุขภาพร่างกายและหลีกเล่ียงต่อสถานการณ์โควิด -19 ท่ีเส่ียงต่อการติดโรค มีจิตสำนึกต่อ
ส่วนร่วม มีวินัย รู้จักผิดชอบช่ัวดี ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหน้าท่ีได้รับ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ยอมรับเพื่อนท่ีมีความแตกตา่งอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามสมรรถนะท่ีส่งเสริม EF ในกจิกรรมหลัก  6 กิจกรรมประจำวัน  
 

๓. จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาด้านการอดทน  รอคอย  และการจัดระบบ  วางแผน  ดำเนิน  การแก้ปัญหาท่ีเกิด

จากการทำงานเป็นทีม การขาดทักษะการประเมินตนเอง  และความสามารถในการเปล่ียนวิธีคิดเมื่อเงื่อนไข
เปล่ียน  

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น ๑ ระดับ  
 พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อใหม้ีความพร้อมในการศึกษา

ระดับประถมศึกษา และส่งเสริมผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ากขึน้  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

วิธีการดำเนินการ  
โรงเรียนดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID 19 มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวัยของนักเรียน ความต้องการ ศักยภาพของ
นักเรียนและและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแต่ละคน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการออกแบบ
แบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับวิถีการดำเนิน ชีวิตของนักเรียนและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น  เรียนจากการปฏิบัติจริง ในแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีอยู่ใกล้บ้าน และผู้ปกครองก็จะมี
ศักยภาพพอท่ีจะช่วยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนะนำ การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตาม ความสนใจ และพหุปัญญาของ
ผู้เรียนรายบุคคล เพิ่มมากขึ้น  เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยู่รอบตัวผู้เรียนหรือส่ือของจริงท่ีอยู่รอบๆบ้าน ท่ี
นักเรียน สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย   ออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้แนวทางประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน (Assessment for learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ประเมินจากส่ิงท่ีผู้เรียนปฏิบัติไม่แยก
การประเมินออกจากการ จัดการเรียนรู้ซึ่งอาจให้ผู้เรียนจัดท า Portfolio ของตนเอง   เอาใจใส่กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการติดตามถามไถ่ผู้เรียนและผู้ปกครองเป็น ระยะๆ   กระตุ้นผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มี
ความรับผิดชอบ โดยอาจทำเป็นสัญญาการเรียนรู้ ระหว่างครูกับนักเรียน และกระตุ้นให้กำลังใจในการเรียนรู้
ต่อไป  หลีกเล่ียงการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก  รักษาระยะหา่งท่ีปลอดภัยจากผู้อื่น   สวมหน้ากากอนามัยใน
ท่ีสาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือท่ีมีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ แนะนำให้
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นักเรียนตัวแลตนเองให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ COVID 19  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนไม่ทันเพื่อน
เป็นรายกรณีโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสม   ท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริหารงานแบบ PDCA โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม     มีการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมิน พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม    มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็ก เป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  

โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน 
ท่ีสถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตาม ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหห้น่วยงานต้นสังกัด 

ผลการดำเนินการ 
โรงเรียน มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีส่งเสริม

ทักษะ EF สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ท้องถิ่น ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดประสบการณ์ท่ี
เตรียม   ความพร้อม การลงมือปฏิบัติ Active learning ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมท้ังสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่ได้อย่างต่อเนื่อง 

ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์สมรรถนะส่งเสริมทักษะEF และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยการออกแบบและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูผลจากการบันทึก
หลังสอนของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู มีทักษะการสังเกตและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลทุกคนอย่าง
ต่อเนื่องจากสมุดบันทึกผลการเรียนรายบุคคล ครูปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง สามารถเป็น
แบบอย่างได้ โดยสังเกตจากการเย่ียมบ้าน พูดคุย พบปะผู้ปกครองในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ครูมีการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้แก่เด็กจากการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง           
มีประสิทธิภาพ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เด็กสามารถเล่นแบบร่วมมือร่วมใจกัน ในห้องเรียนมีมุม



๕๙ 

 

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือเทคโนโลยี      
ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

อำนวยความสะดวก ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาครูในการ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โรงเรียนได้      
ดำเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กและชุมชน โดยผู้บริหารเป็นประธาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมเห็นชอบ กำกับติดตาม 
นำสู่การปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิภาพ มีระบบกลไกให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน     
จัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยมาจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงกับ      
ช้ันเรียน 

ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานส่งเสริมให้ครูมีทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
เพื่อให้ครูมีความเข้าใจนำประสบการณ์มาเช่ือมโยงความรู้ นำความรู้มาจัดประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน มีการคิดค้นนวัตกรรม วิธี ปฏิบัติ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนและการดำเนินงานในช้ันเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันในรูปแบบ PLC         
นำผลการวิจัยไปพัฒนาจัดประสบการณ์ 

จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนดำเนินการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ในห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม 
ป้ายนิเทศท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย มีต้นไม้ร่มรื่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมตามโครงการ
พัฒนาอาคาร สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู สถานศึกษาอำนวยความสะดวก ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาครู 



๖๐ 

 

โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ จัดซื้อจัดหาส่ือ และยืมส่ือและใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการประจำปี 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์    
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ป ีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 
ผลรายงานการพัฒนา เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน 
และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
๑. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔  
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
๓. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
๔. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
๕. รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
๖. รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย  
๗. รายงานกิจกรรม PLC  
๘. รายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๙. ทะเบียนรายงานการใช้ส่ือ 
๒. จุดเด่น  

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุน่และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น มีการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

๓. จุดทีค่วรพัฒนา  
จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์และ  

การประเมินพัฒนาเด็ก โดยออกแบบและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง กำหนดแผนพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 



๖๑ 

 

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึน้ ๑ ระดับ 
ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย     
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
๑. คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

วิธีกำรดำเนินการ  
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยกำหนดหน่วยการจัด

ประสบการณ์ ท่ีนักเรียนควรรู้และประสบการณ์ ท่ีสำคัญ ท่ีส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย       
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา   จัดทำแผนการจัดประสบการณ์   ๓๘   หน่วย จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างสมดุลเต็มศักยภาพรู้จักเด็กเป็น
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรมผ่านการเล่น 
โครงงาน โครงการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมการทดลอง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำรวจและลงมือทำผ่านประสาทสัมผัส สังเกต  จำแนก เปรียบเทียบ       
จนสร้างองค์ความรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ กิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้อย่างมีความสุข  
การจัดการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   มีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยและกิจกรรม โดยความร่วมมือของพ่อแม่ และ
ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมนำผลการประเมินท่ีได้ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยในช้ันเรียน 

 
ผลการดำเนินการ  
ครูประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

ทำให้ครูนำข้อมูลประกอบการดูแลช่วยเหลือ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ มีการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 



๖๒ 

 

ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง
ด้านเดียว 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ 
การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้   
ของเด็ก เช่น ทีวีดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวนัด้วยเครือ่งมือและวิธีการ         
ท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โรงเรียนได้
จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้ศึกษา อบรมพัฒนา         
เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ จัดโครงการพัฒนาระบบ    
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย       
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างแท้จริง ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ       
ผ่านกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก มีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยดำเนินการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย เพื่อให้ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี
โอกาสทำกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจ ตามความสามารถ จัดกิจกรรมให้เด็กเช่ือมโยงความรู้และ
ทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย โดยการปฏิบั ติจริงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 
หลากหลายรูปแบบ และใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเชิญเป็นวิทยากรและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้แก่
นักเรียน นักเรียนเรียนรู้จากสถานท่ีจริง เช่น สวนผักในโรงเรียน การทำเกษตรแบบพอเพียง การเพาะเห็ด 



๖๓ 

 

เป็นต้น เด็กได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้ สอบถามความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง          
การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมการศึกษา เกมการละเล่นท่ีส่งเสริมประสบการณ์ พฒันาการคิดและมีความสุข เช่น 
เกมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีครูคิดขึ้น เป็นต้น  

จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โรงเรียนดำเนินการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ จัดซื้อจัดหาส่ือ และยืมส่ือและใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ครูใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  

ประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย จัดทำเกณฑ์การประเมินทักษะความรู้  
เด็กปฐมวัย และแบบประเมินพัฒนาคุณลักษณะตามวัย การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ประเมินจากผลงาน การปฏิบัติกิจกรรม การเล่า
เรื่องนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ให้ผู้ปกครองและ
ผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน นำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และนำไปพัฒนาเด็ก
ต่อไป 

 
 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง  

๑. มุมประสบการณ์  
๒. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก  
๓. บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
๔. การจัดกิจวัตรประจำวัน  
๕. ทะเบียนรายงานการใช้ส่ือ  
๖. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
๒. จุดเด่น  

เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้จากการเล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้าง     



๖๔ 

 

องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ กระตุ้นให้เด็กคิดหาคำตอบ 
  ๓. จุดที่ควรพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูลดบทบาทจากผู้สอน หรือผู้
ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจนติด
เป็นนิสัย 

 
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึน้ ๑ ระดับ  

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและผู้เกีย่วข้องและเป็นแบบอย่างท่ีดี
อย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรง โดยมีการออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
รอบบริเวณโรงเรียน และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กภายนอกห้องเรียน 

 
๑๖.๒ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับ  ดี 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 วิธีการดำเนินการ  
 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด 
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด โดยดำเนินกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของ สพฐ.  ดำเนินโครงการห้องสมุด
มีชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการแข่งขันท่ีส่งเสริมการอ่านและการเขียนในวันสำคัญต่างๆ          
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  จัดทำหนังสือเล่มเล็ก บัตรคำอ่าน  นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ทุกช้ันเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มุมหนังสือ ฝึกทำแบบทดสอบเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน 
ฝึกทักษะในการคิดคำนวณ การท่องสูตรคูณ ฝึกให้นักเรียนคิดในใจ  ฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้แบบฝึก กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน  จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษา นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมพื้นฐานได้ การจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และนำมาพัฒนาการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆด้วย อีกท้ังครูมีการพัฒนาตนเองนำความรู้มาพัฒนานักเรียนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน      
 โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชารัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน  ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากบริษัทไทบเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน) ซึ่งเน้นให้
โรงเรียนดำเนินการปลูกฝังเรื่องอาชีพใหแ้ก่นักเรียน 



๖๕ 

 

 ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมบ้านวังลาน“น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ” พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับวัตถุดิบต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน สร้างทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้      
ในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาสัมมาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ภายใต้
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นท่ี 2 ปี 256๔ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
 

 ผลการดำเนินการ 
 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ ท่ี

สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง       
มีเหตุผล คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๐ 

 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงานช้ินงาน ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๔ 

 นกัเรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๕ 

 นักเรียนมีผลบรรลุในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้     
ความเขา้ใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐  

 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ โครงการห้องสมุด    
มีชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการแข่งขันท่ีส่งเสริมการอ่านและการเขียน ในโครงการวันสำคัญ   
ของไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา          
โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน     
เพื่อพัฒนาให้ผู้เกิดสมรรถนะท่ีสำคัญ ๑๐ ประการ แบบสังเกตการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี  21  ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-๖ โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมบ้านวังลาน“น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ” 



๖๖ 

 

 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ  โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพยืนด้วยขาของตัวเอง  

 นักเรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมค้นคว้าโดยใช้อินเทอร์เน็ต โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการสืบค้น
ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

 นักเรียนมีผลบรรลุในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้      
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมส่งเสริมอาชีพยืนด้วยขาของ
ตัวเอง โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมขนมอบ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ รายงาน การ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม แบบสรุป
รายงานการประเมินด้านต่าง ๆ เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
ผลงานโครงงาน ช้ินงาน เกยีรติบัตร/รางวัล เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน  

 
 ๒. จุดเด่น  
  นักเรียนมี ทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์                
ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน สามารถคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล         
การรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
 ๓. จุดทีค่วรพัฒนา 
  นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ต้องพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
รวมท้ังพัฒนาการด้านการนำเสนอ การอภิปราย  และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม
สาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  



๖๗ 

 

 
 
 ๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึน้ ๑ ระดับ  
  จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ เรียนพัฒนาความเป็นเลิศและ      
ความเป็นอัจฉริยภาพทางการศึกษา และสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ        
เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 วิธีการดำเนินการ  
 โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มี
ภูมิคุ้มกัน  และรู้เท่าทันส่ือและส่ิงไม่พึงประสงค์   โดยการจัดค่ายธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  กิจกรรมไปทำบุญทุกวันพระ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาซึ่ง
มีชุมชน ผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วย  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ      ผ่านการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมบ้านวังลาน“น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การพัฒนาทักษะอาชีพ ” มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียน การสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด  ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลัง
กาย กีฬาสีภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาท่ีโรงเรียนและ     หน่วยงาน
ต่างๆ อีกท้ังยังปลูกฝังนิสัยรักกการออม สนับสนุนให้นักเรียนฝากเงินออมทรัพย์ทุกวัน 
 ผลการดำเนินการ  

 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐ 

 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๒ 

 นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 
 นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๗๖ 

 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย กิจกรรมแสงธรรมแห่งปัญญาแต่งกายชุดขาว



๖๘ 

 

และสวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล ๕ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในวันพระ กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
บันทึกการอบรมนักเรียน ให้ความรู้และสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์สุดสัปดาห์ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. รายงานค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แบบสังเกตการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมบ้านวังลาน“น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ” 

 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้              
เชิงสร้างสรรค์นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการวันสำคัญของไทย กิจกรรมห้องเรียน
อริยะ 

 นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นำผู้เรียน     
สู่แหล่งเรียนรู้  โครงการวันสำคัญของไทย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกต้ัง
ประธานสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมเลือกต้ังหัวหน้าห้อง กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
 นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยโรงเรียน     
มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู กิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก แบบบันทึกการวัดส่วนสูงและช่ังน้ำหนัก แบบบันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน แบบบันทึก
การให้บริการหอ้งพยาบาล  กิจกรรมก้าวทันโรค กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร กิจกรรม อย. น้อย โครงการกีฬา
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ  แบบบันทึกทดสอบสมรรถภาพ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง โครงการวันสำคัญของ
ไทย โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โครงการ
ค่ายคุณธรรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการกีฬาสีโครงการขับเคล่ือน
โรงเรียนคุณธรรมบ้านวังลาน“น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ”โครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม แบบสรุปรายงาน
การประเมินด้านต่าง ๆ เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน ผลงาน
โครงงาน ช้ินงาน เกียรติบัตร/รางวัล เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน เอกสารหลักฐาน
แสดงสุขภาวะ ทางร่างกาย แบบบันทึกการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
 ๒. จุดเด่น 



๖๙ 

 

  นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล  
 ๓. จุดที่ควรพัฒนา 
  นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริม    
ในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขยายการสอนห้องเรียนอริยะสู่คาบเรียน ลดเวลาเรียน       
เพิ่มเวลารู้ทุกระดับช้ัน สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง  
 
 
 ๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึน้ ๑ ระดับ  
  พัฒนาใหน้ักเรียนมค่ีานิยมและจิตสำนึก มีความภูมิใจในท้องถิน่เห็นคุณค่าของความเป็นไทย      
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
 ๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 วิธีการดำเนินการ 

  ๑.โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา   จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นท้ังจากบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา   เพื่อวางแผน
ร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาและนโยบายการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี เพื่อนำไปปฏิบัติใน
โรงเรียนได้อย่างชัดเจน  

๒. จัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกำหนด
แนวทางการดำเนินการโดยนำเอาผลการปฏิบัติงานประจำปี  ใช้ระบบวงจรเดมมิ่ง มาเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และสรุปผลการดำเนินงาน 

๓.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรและ          
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำอย่างหลากหลายแบบกัลยาณมิตร มีโครงการ        
ท่ีส่งเสริมอย่างหลากหลาย คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการนิเทศเพื่อสร้างการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยใช้รูปแบบ ACL MODEL การพัฒนาวิชาชีพโดยเน้นครูเป็นสำคัญอย่างเป็นระบบ   



๗๐ 

 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Analysis การร่วมมือกันวิเคราะห์, Coaching &  Mentoring  นิเทศ ดูแล  
ช่วยเหลือ, Learning  form  PLC การเรียนรู้  การแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดและการประเมินผล)    
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตาม
โครงการได้อย่างหลากหลาย กล้าทำ กล้าคิด กล้าแสดงออก 

๔. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการประชุม อบรม 
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรและหน่วยงานอื่น มีการรายงานพัฒนา
ความก้าวหน้าหลังจากพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีความปลอดภัย สะอาดเป็นสังคมน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด    
มีชีวิต สวนเกษตรพอเพียง หอ้งวิทยาศาสตร์  ห้องภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดคาบการเรียน ๑ คาบใน ๑ สัปดาห์มีห้องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์รองรับการจัดการเรียนการสอนทุกช้ันเรียน จัดการบริหารจัดการให้ครูปฏิบัติงานเรื่องข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนโดยมอบหมายครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ระบบ Q-Info ในการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน ครูประจำช้ันเช็คช่ือนักเรียนท่ีมาเรียนแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชัน 
ในโทรศัพท์มือถอื 
 ผลการดำเนินการ  
   โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ 
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   
   มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
   บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร ให้มีมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และสอดคล้องกับบริบทของนักเรียน ชุมชน โรงเรียนและ
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สภาพของสังคม จัดให้มีรายวิชาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น    
สำคัญ เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
   ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาครู
ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น นำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง เพื่อนำความรู้มาแลกเปล่ียนในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ทางด้าน 
อาคารสถานท่ี สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศท่ีร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่าง ๆ ท้ังด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ  
ดนตรี และกีฬา ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการอย่างพอเพียง    
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
 
 
   โรงเรียนบ้านวังลานกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปี สมุดบันทึกการประชุม 
   มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการจัดทำโครงการ
การพัฒนาระบบควบคุมภายใน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  รายงานผลการประเมิน(SAR)  
   ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรท่ีเนน้คณุภำพผูเ้รียนรอยดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ

และทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โครงกำรส่งเสริม

ทักษะและพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  โครงการพัฒนาส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการการจัดการ

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
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   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานพัฒนาความก้าวหน้าหลังจากพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผลการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ทางด้าน 
อาคารสถานท่ี สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ตามโครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุดมีชีวิต      
สวนเกษตรพอเพียง ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องภาษาอังกฤษ เป็นต้น    
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยดำเนินการจัดทำโครงการ
โครงการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบงนการบริหารและการจัดการ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

ตนเอง ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ โครงสร้างการพัฒนา
หลักสูตร  หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายงานการดำเนิน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น โครงการนิเทศส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๒. จุดเด่น  
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรวบรวมและ
สรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ๓. จุดทีค่วรพัฒนา  
  ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการทำงาน พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน 
ให้มีความเช่ือมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน  

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ 
 

 ๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น ๑ ระดับ  
  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้          
และมีความเช่ือมโยงกันท้ังโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  วิธีการดำเนินการ  
  โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม     การเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อจัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อศักยภาพนักเรียน  
  ส่งเสริมศักยภาพการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เข้าสอนผู้เรียนทุกระดับช้ัน จำนวนห้องละ ๑ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยครเูปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มีการวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้อย่างมี
ความสุขเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ 
  ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ โดยในแผนการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ      
ตามหลักสูตร ประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล     
ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล    
  ดำเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สัปดาห์ละ 
๑ ครั้ง เพื่อให้ครูเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC
ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคคลแห่ง   
การเรียนรู้ 
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 ผลการดำเนินการ  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น       
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในสถานศึกษา
พร้อมอำนวยความสะดวกให้ครู บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ปกครองและผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย  
   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูจัดสภาพความพร้อมท่ีจะดำเนินการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนนักการ
เรียนรู้  โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย           
เพิ่มแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน และอุปกรณ์ด้าน ICT รวมถึงการดำเนินงานของงานแนะแนว ท่ีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้เรียน
ทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และหลากหลาย 
   ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตร 
ตามโครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีการกำหนดขัน้ตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
ชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนและเหมาะสมกับแผนการ
จัดการเรียนการรู้ ท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดย
การทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คำนึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน อีกท้ังยังมีการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอน        
ครูแจ้งผลการสอบ ผลการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนนำผลไปพัฒนาตนเอง 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) การนิเทศช้ันเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 
ท้ังนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกีย่วกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนั้น
ยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามจากเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีช่ัวโมงสำหรับจัดกิจกรรมชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
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   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างหัวหน้าฝ่าย
งานและผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอน ในโครงการนิเทศเพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะโดยใช้รูปแบบ ACL MODEL คิดเป็นร้อยละ 100 ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  
   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านวังลานมี   
การจัดทำโครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามโครงการการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้ 
 
 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะดำเนินการเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ท้ังห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด การแนะ
แนวเพื่อให้คำปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบบันทึกการเย่ียมบ้านนักเรียน  
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล บันทึกหลัง
การจัดการเรียนรู้  บันทึกการสอนซ่อมเสริม แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.๕) แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน
และผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนนำผลไปพัฒนาตนเอง 
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง  
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบงนการบริหารและการจัดการ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

ตนเอง ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตรฯ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการดำเนินโครงการต่าง ๆ โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร โครงการนิเทศ ส่ือการเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ภาพกิจกรรม เป็นต้น 
 
 ๒. จุดเด่น  
   ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมท้ังภูมิ ปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 
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โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 ๓. จุดที่ควรพัฒนา  
  การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
จัดการ เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย 
  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์        
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ     
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
  ๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น ๑ ระดับ  
   มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน   

มีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

จำนวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมสีุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ
(8๐.๐๐)  

  98.๐3 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
๕๑ ๕๐ 

98.๐3 
 

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 
๕๑ ๕๐ 

98.๐3 
 

1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 
๕๑ ๕๐ 

98.๐3 
 

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิง่แวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

 

๕๑ ๕๐ 

 

98.๐3  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ
(8๐.๐๐) 

  98.๐3 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

 
๕๑ 

๕๐ 
98.๐3  

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังชั่งใจอดทนในการรอคอย  ๕๑ ๕๐ 98.๐3  

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 
๕๑ 

๕๐ 
98.๐3  

2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  ๕๑ ๕๐ 98.๐3  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก 

 
๕๑ 

๕๐ 
98.๐3  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  ๕๑ ๕๐ 98.๐3  



๗๘ 

 

2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น 

 
๕๑ 

๕๐ 98.๐3  

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
๕๑ 

๕๐ 98.๐3  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

 
๕๑ 

๕๐ 98.๐3  

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

จำนวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3 พฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลอืตนเองและเปน็สมาชกิที่
ดีของสังคม 

ดีเลิศ
(8๐.๐๐) 

  ๑๐๐.00 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

 
๕๑ ๕๑ ๑๐๐.00 

 

3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง  ๕๑ ๕๑ ๑๐๐.00  
3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน 

 
๕๑ ๕๑ ๑๐๐.00 

 

3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 

๕๑ ๕๑ ๑๐๐.00 

 

3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 

๕๑ ๕๑ ๑๐๐.00 

 

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง 

 
๕๑ ๕๑ ๑๐๐.00 

 

4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ
(8๐.๐๐) 

  98.๐3 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
๕๑ ๕๐ 98.๐3 

 

4.2 ร้อยละของเด็กต้ังคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ 

 
๕๑ ๕๐ 98.๐3 

 

4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 
๕๑ ๕๐ 98.๐3 

 

4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด 
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

 

๕๑ ๕๐ 98.๐3 

 

4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ เคลื่อนไหว

 
๕๑ ๕๐ 98.๐3 

 



๗๙ 

 

ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 

๕๑ ๕๐ 98.๐3 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1   ระดับดีเลิศ  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 9๔.๗๗ ยอดเยี่ยม 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1     บรรลุ        ไม่บรรลุ          

 
เกณ์การประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี ้ 
1. ระดับกำลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80.00-100 
 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เปา้หมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 
    

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและ 
ไม่เร่งรัดวิชาการ 

 
    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
และการลงมือปฏิบัติ  

 
    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน 

 
  

  

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง 

 
    

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 2.1 จัดครูครบชั้น      
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์      
2.3 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย      
2.4 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศกึษา
ปฐมวัย 

 
    

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา      



๘๐ 

 

ปฐมวัย 
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

 
    

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
    

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สงัเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

 
 

   

3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว      



๘๑ 

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)       

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

     

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย      
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 

     

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย       
4.5 มีสื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย 
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู ้

     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู ้

     

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อใน
การจัดประสบการณ ์

     

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์      

5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

     

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ ์

     

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน 

     

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     

6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

     

6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 5 ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2    บรรลุ           ไม่บรรลุ 



๘๒ 

 

เกณ์การประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี ้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 
1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  

 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
(80.00) 

  100.00 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  ๒ ๒ 100.00  
1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 
๒ ๒ 100.00  

1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก 
ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน 
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการ 
พัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

 

๒ ๒ 100.00  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
(80.00) 

  100.00 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม 

 
๒ ๒ 100.00 

 

2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

๒ ๒ 100.00 

 

2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
๒ ๒ 100.00 

 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 
(80.00) 

  100.00 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 
๒ ๒ 100.00 

 

3.2 จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับ 
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 
๒ ๒ 100.00 

 

3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม ้เป็นต้น 

 
๒ ๒ 100.00 

 



๘๓ 

 

 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 ๓.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรบัการเรียนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

 

๒ ๒ 100.00 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก  

ดีเลิศ 
(80.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที ่
หลากหลาย 

 

๒ ๒ 100.00 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย 
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีสว่นร่วม 

 
๒ ๒ 100.00 

 

4.3 นำผลการประเมินทีไ่ด้ไปพัฒนาคุณภาพ เด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 
๒ ๒ 100.00 

 

4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
๒ ๒ 100.00 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 
100.00 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3    บรรลุ            ไม่บรรลุ 
 

เกณ์การประเมนิคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี ้ 
1. ระดับกำลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80.00-100 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
 
 
2. ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน      
1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสือ่สาร และ
การคิดคำนวณ 

ดีเลิศ 
(80.00) 

  9๓.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒1๐ ๑๙๕ 9๓.๐๐  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒1๐ ๑๙๘ ๙๔.๒๘  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

 ๒1๐ 1๙๐ ๙๐.๔๗  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 
(๗๕.๕0) 

  9๓.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 

 

๒1๐ ๑๙๐ ๙๐.๔๗  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็  

 

 

๒1๐ ๑๙๘ ๙๔.๒๘  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ๒1๐ ๑๙๕ ๙๓.๐๐  

3 มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
ดี 

(๗๕.๕0) 
  ๙๓.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม 

 ๒1๐ ๑๙๕ ๙๓.๐๐  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

 ๒1๐ ๑๙๕ ๙๓.๐๐  

4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการ ดีเลิศ   ๙๔.๒๘ ยอดเย่ียม 



๘๕ 

 

สื่อสาร (80.00) 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค ์และมี
คุณธรรม 

 

๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘ 

 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
(๗๕.๕0) 

  ๙๔.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม  ๒1๐ 1๙๕ ๙๓.๐๐  

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
(80.๕0) 

  ๙๔.๒๘ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ   ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

 ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

ดีเลิศ 
(80.๕0) 

  ๙๔.๒๘ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเปน็ผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

2 ความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ   100.00 ยอดเยี่ยม 



๘๖ 

 

(80.๕0) 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่าของความเปน็ไทย  ๒1๐ ๒๑๐ 100.00  

 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

กำหนด 
 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

๒1๐ ๒๑๐ 100.00 
 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
(80.๕0)   100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

น
พิจ

าร
ณ

าย่
อย

 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 ๒1๐ ๒๑๐ 100.00  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
(80.๕0)   9๗.๑๔ ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 ๒1๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

 ๒1๐ ๒๑๐ 100.00  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 ระดับดีเลิศ ผลประเมินมาตรฐานที่ 1 8๕.๒๘ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

เกณ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี ้ 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80.00-100 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เปา้หมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
  

  

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่อดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
  

  

1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
    

1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

 
    

1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ่
ต่อสาธารณชน 

 
    

2.มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

 
    

2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

 
    

2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

 
    

2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา      
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

 
  

  

3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
  5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

า
ย่อ

ย 

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
    

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกบังานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบรบิท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน 

 
  

  



๘๘ 

 

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 
    

3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรยีน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
    

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
    

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เปา้หมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

 
    

4.2  จัดให้มชีุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

   ดีเลิศ   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
    

5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

 
    

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศกัยภาพของผู้เรียน 

 
    

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 
  5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการ
จดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    



๘๙ 

 

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
  

  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2 ระดับดีเลิศ ผลประเมนิมาตรฐานที่ 2 5 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(80.๕0)   ๑๐๐.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชีวั้ดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

 

๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกจิกรรมได้จรงิ 

 ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ที่มคีวามจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

 
๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

 
๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(80.๕0)   ๙๔.๒๘ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

 ๒๑๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การจัดการเรียนรู ้

 ๒๑๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 ๒๑๐ 1๙๘ ๙๔.๒๘  

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
(๗๕.๕0)   ๑๐๐.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็
น พิจ

าร
ณ

า
ย่อ

ย 

3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  



๙๐ 

 

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 

๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

ดีเลิศ 
(80.๕0)   ๑๐๐.๐๐ ยอดเย่ียม 

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

4.3 เปดิโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

 ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 
(๗๕.๕0)   ๑๐๐.๐๐ ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

 
๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรงุและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 
๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ๙๘.๘๕ ยอดเยี่ยม 
การประเมินมาตรฐานท่ี 3     สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

เกณ์การประเมนิคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี ้ 
1. ระดับกำลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00-100 
 



๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา   
   3.1 ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ประเดน็พิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตฐานท่ี 

1 
คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. มพีัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม 
5. ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอยา่งมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 



๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

     3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่

1 
คุณภาพของผูเ้รียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ยอดเย่ียม 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ     ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง ยอดเยี่ยม 
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มีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่
3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย   จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
    เด็กมีทักษะเคล่ือนไหวและสุขภาวะท่ีดี  มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะเคล่ือนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพร่างกายและหลีกเล่ียงต่อสถานการณ์โควิด    
-19 ท่ีเส่ียงต่อการติดโรค มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม มีวินัย 
รู้จักผิดชอบช่ัวดี ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหน้าท่ีได้รับ  
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีอารมณ์แจ่มใส 
ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ยอมรับเพื่อนท่ีมี
ความแตกต่างอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา
เรียนรู้ได้ตามสมรรถนะท่ีส่งเสริม EF ในกิจกรรมหลัก  6 
กิจกรรมประจำวัน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
     ควรพัฒนาด้านการอดทน  รอคอย  และการ
จัดระบบ  วางแผน  ดำเนิน  การแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การทำงานเป็นทีม การขาดทักษะการประเมินตนเอง  
และความสามารถในการเปล่ียนวิธี คิดเมื่อเงื่อนไข
เปล่ียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มี ห ลั ก สูต รครอบ ค ลุม พั ฒ น าก าร ท้ั ง  ๔  ด้ าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น  มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึง
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี มีระบบบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ควรจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครู        
มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาเด็ก โดยออกแบบและจัดกิจกรรม      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง กำหนดแผนพัฒนา    
ครูอยา่งชัดเจน  



๙๔ 

 

คุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีการช้ีแนะระหว่าง
การปฏิบั ติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
     เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้จากการเล่น และปฏิบัติ
กิจกรรมเรียนรู้ ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน มีส่ือ
เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมกับช่วงอายุ  ระยะความสนใจ 
กระตุ้นให้เด็กคิดหาคำตอบ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
       ควรส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
สำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูลดบทบาทจากผู้สอน หรือผู้
ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้เด็กเข้าถึง
แห ล่งเรียนรู้  เพื่ อแสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้ วยตน เอง         
จนติดเป็นนิสัย 

 
 
 

 
  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ จัดประสบการณ์การเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและตอเนื่อง 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด    
ในแต่ละระดับช้ัน สามารถคิดจำแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ อภิปรายแลกเปล่ียน

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑) ควรพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    
ให้สูงขึ้น 
      ๒) การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง 
      ๓) พัฒนาการด้านการนำเสนอ การอภิปราย  
และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์  
ส่ิงใหม่ ๆ  มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ัน  
ท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ   
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 

      ๔) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ควรส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยกับ
ค่านิยมต่างชาติ 
      ขยายการสอนห้องเรียนอริยะสู่คาบเรียน ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ทุกระดับช้ัน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ จัดการประชุมเพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวสัิยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน การปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรวบรวมและ
สรุปข้อมูล  
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑) ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเรว็ในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการ
ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

      ๒) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
      ๓) เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และสนับสนุน
ส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำกระบวนการ 
วิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 



๙๖ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
      ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียน
การสอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

     ๑) การส่งเสริมให้ครู ใช้กระบวนการวิ จัยเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้แกผู้่เรียนในรูปแบบการวิจัย 
     ๒) ควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย  
     ๓) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิน่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ การพัฒนาโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ การพัฒนากิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ความภูมิใจในท้องถิ่น      
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญัญาไทย 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ การพฒันาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนใน     

ช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๗ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านวังลาน 

เร่ือง    การใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-------------------------------------- 



๙๘ 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังลาน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
จึงกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน .ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
                          ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
ลงช่ือ....................................................                         ลงช่ือ....................................................... 
     (      นางนันท์นภัส   ฤทธี      )                                    ( นางสุวรรณา    เจิมจรุง ) 
ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านวังลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังลาน  เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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



๙๙ 

 

          มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน   ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
          มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
           ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
          ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

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

 
 
 
 

 



๑๐๐ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังลาน  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................ 
          มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน   ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
          มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ 
    แต่ละระดับช้ัน 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิปรายแลกเปล่ียนความคิด

เห็น 
    และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                               

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  



๑๐๑ 

 

      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
           ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
           ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโยลีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านวังลาน 

เร่ือง  กำหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านโจด  และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๑๕  
ตุลาคม  ๒๕๖๔   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังลานมีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 



๑๐๓ 

 

 
                                                                               (นางสุวรรณา   เจิมจรุง) 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังลาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๖ ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน         

การจัดประสบการณ์ 
๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีเลิศ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก   
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 



๑๐๔ 

 

 

 
 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาโรงเรียนบา้นวังลาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเ้รียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๗๕.๕๐ ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕.๕๐ ดี 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๕.๕๐ ดี 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีเลิศต่องานอาชีพ ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเลิศตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคณุภาพ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายของมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ ดีเลิศ 



๑๐๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ๘๐.๕๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๗๕.๕๐ ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๕ มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๗๕.๕๐ ดี 

ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบ้านวังลาน 
   ท่ี  ๕๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

เนื่องจากการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังลาน  ท้ังการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การดำเนินงานท่ีต้องประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งช้ี         
และเกณฑ์พิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังลาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.นางสุวรรณา    เจิมจรุง   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน 
๒. นางสุรีย์พร   ทับทิม          ครู  ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย  ครู  ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



๑๐๗ 

 

๔. นางสาวสุภาพร   ยั่งยืน  ครู  ชำนาญการ  กรรมการ 
๕. นางเปรมจิตร     ทูลพุทธา     ครู  ชำนาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่   อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ  และกำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา      

 ๑.  นางสุวรรณา    เจิมจรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
๒.  นางสุรีย์พร   ทับทิม   ครู  ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 (นางสาวปุณยนุช     ทองศรี)     กรรมการ  
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลาน

 (นางนันท์ภัส    ฤทธี)      กรรมการ 
๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน 
 (นายสมเดช       ช้างงา)     กรรมการ  
๖.  นางสาวประพาพร  ยศวิชัย  ครู  ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
๗.  นางเปรมจิตร     ทูลพุทธา     ครู  ชำนาญการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
/.........มีหน้าท่ี 

มีหน้าที่    
๑. ดำเนินการให้มกีารประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. กำกับ  ติดตาม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๔. นำขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษามาพิจารณาตามเกณฑ์ และสรุปเปน็คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนช้ีแจง
จุดเด่น จุดด้อย  จุดท่ีควรพัฒนา  และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีต่อไป 

๕. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจำปีการศึกษาเสนอตอ่โรงเรียน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน  
 

๓. คณะอนุกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
๑. นางเบญจา  สนธยานาวิน     ครู  ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  แอบเพชร  ครู  ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 

๔. คณะอนุกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับขั้นพื้นฐาน    
     ประกอบด้วย 

๑. นางสุรีย์พร   ทับทิม          ครู  ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย  ครู  ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

 

 

 



๑๐๘ 

 

๓. นางสาวอรสา   วิชาธร   ครู  ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางเพ็ญอร สุขเกษ    ครู  ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
๕. นางสาวสมศรี ศรีชาติ    ครู  ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว  ครู  ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางพรทิพย์   เสาร์ประโคน  ครู  ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๘. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา  ครู  ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวสุภาพร    ยั่งยืน  ครู  ชำนาญการ   ผู้ช่วย  
๑๐.นางภรธิดา    ชัยรัตน์   ครู      ผู้ช่วย 
๑๑.นางนนัทพร    ทองเช้ือ  ครู      ผู้ช่วย 
๑๒.ว่าท่ี ร.ต.หญิงฐานิศร  ชูสุ่น  ครู      ผู้ช่วย 
๑๓.นางสาวอมรรัตน์   ประคองรักษ ์ ครู      ผู้ช่วย  
๑๔.นายศิวะ     สงวนสมบัติ  ครู      ผู้ช่วย  
๑๕.นายผาภูมิ  อยู่อ่อน   ครู      ผู้ช่วย 

 ๑๖.นายอัคราข      เล็กสมบูรณ์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  

 
 
 
 

/.........มีหน้าท่ี 
มีหน้าที่    
๑. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
๓. ตรวจสอบ ประเมินผล วางกรอบการประเมิน จัดหาหรือทำเครื่องมือเก็บข้อมูล 
๔. นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน และให้การนิเทศ 
๕. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)           

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอตอ่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

 
      

  ส่ัง   ณ   วันท่ี     ๑      เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
        ( นางสุวรรณา   เจิมจรุง ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงัลาน 



๑๐๙ 
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คำส่ังโรงเรียนบ้านวังลาน 

ท่ี   ๒๖ /  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

............................................................. 
เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของ

โรงเรียนบ้านวังลาน   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์           
และการประกันภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป จึงแต่งต้ัง
บุคลากรเป็นคณะทำงาน ดังต่อไปนี้ 

 
     ที่ปรึกษา 
๑. นางสุวรรณา    เจิมจรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรีย์พร   ทับทิม          ครู  วิชาการ    กรรมการ 
๓. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย  ครู  วิชาการ    กรรมการ 
๔. นางเบญจา  สนธยานาวิน     ครู  วิชาการ    กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาพร    ยั่งยืน  ครู  วิชาการ    กรรมการ 
๖. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา     ครู       กรรมการ  
๗. นางนันท์นภัส    ฤทธี   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ       
 
 

     คณะทำงาน 
๑.  นางสุรีย์พร   ทับทิม   ตำแหน่งครู        ประธาน 
๒.  นางสาวประพาพร  ยศวิชยั  ตำแหน่งครู        รองประธาน 
๓.  นางสาวณัฏฐ์วรินท์  แอบเพชร  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน

 ๔.  นางเบญจา  สนธยานาวิน  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๕.  นางสาวอรสา   วิชาธร  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน

 ๖.  นางเพ็ญอร สุขเกษ   ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๗.  นางสาวสมศรี ศรีชาติ   ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๘.  นางพรทิพย์   เสาร์ประโคน  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๙.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงฐานิศร  ชูสุ่น  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๐.นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๑.นายผาภูมิ  อยู่อ่อน   ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๒.นางภรธิดา    ชัยรัตน์   ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๓.นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๔.นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๕.นายศิวะ     สงวนสมบัติ  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
 

/.........๑๖. นางนันทพร 
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๑๖.นางนนัทพร    ทองเช้ือ  ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๗.นางสาวอมรรัตน์   ประคองรักษ ์ ตำแหน่งครู    คณะทำงาน 
๑๘.นายอัคราข      เล็กสมบูรณ์  ครูอัตราจ้าง    คณะทำงาน 

 
มีหน้าที่   วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา  

๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านวังลาน  ท่ีรับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผลให้เสร็จทันการ 

 
ฝ่ายจัดเรียงพิมพ์เข้าเล่ม 

๑. นางสุรีย์พร   ทับทิม   ตำแหน่งครู        ประธาน 
๒. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย  ตำแหน่งครู        กรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน์   ประคองรักษ์ ตำแหน่งครู        กรรมการ 
๔. นางเปรมจิตร      ทูลพุทธา  ตำแหน่งครู        กรรมการ/เลขานุการ 
 
มีหน้าที่      ตรวจสอบความถูกต้อง   และจัดเรียงลำดับงานรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)             

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ พร้อมเข้ารูปเล่มใหเ้รียบร้อย  สะดวกต่อการนำไปใช้ต่อไป 
 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๑  เดือน   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

( นางสุวรรณา   เจิมจรุง ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงัลาน 
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ภาพกิจกรรรม 
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โรงเรียนบ้านวังลาน SAR ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอการสอน 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอการแสดงของนักเรียน 
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