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บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวัดหนองพังตร ุ

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ได้พิจารณารายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัด
หนองพังตรุ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการใช้ได้และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป  
 
 
 
ความเห็นของผู้บริหาร  

ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามท่ีได้ปฏิบัติจริงทุกประการ 
 

                                            
                                              ลงชื่อ              

(นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  

เห็นสมควรให้ดำเนินการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะต่อไป 
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ลงชื่อ      
 
    ( นายธนวัต    การพานิช ) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 
 
 
 
 
 

คำนำ 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

ได้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน การศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการ

พัฒนาและส่วนที ่4 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการ
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รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน) ต่อไป  

                      

 

นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
   หน้า 

หนังสือให้ความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       2  
คำนำ             3  
สารบัญ             4  
สารบัญตาราง             6  
สารบัญแผนภูมิ             8  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร            9  
ส่วนที ่2 ข้อมูลพื้นฐาน          16 

1. ข้อมูลพื้นฐาน           16  
2. ข้อมูลผู้บริหาร          17  
3. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุนการสอน        18  
4. ข้อมูลนักเรียน          28  
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา     29  
6. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ         35  
7. ข้อมูลอาคารสถานที่         36  
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม         36  
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา         37  
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น        40  
11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี         41  
12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ         42  
13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563  56  
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม       59  
15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง       63 
16. ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา       65 
 16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย       65 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก       65 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     67  
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    68  
16.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       70  

  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน       70 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     73 
มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   75  

ส่วนที ่3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา      77  
ระดับการศึกษาปฐมวัย          77  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         85 

สารบัญ(ต่อ) 
             หน้า  

 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวัย          93 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        94 
 จุดเด่น/จุดควรพัฒนา         95 
 ระดับปฐมวัย          95 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        97 
ส่วนที ่4 ภาคผนวก           99  

ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
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และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     100  
ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม  

มาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2564          101 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา       116 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR  119 
ประจำปีการศึกษา 2564 

หลักฐานเอกสารการเผยแพร่รายงาน SAR/ผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชน 121 
รับทราบ 

QR Code                    122 
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ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

ปีการศึกษา 2564          10  
ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564         12  
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ตารางที ่3 จำนวนข้าราชการครู          24 
ตารางที ่4 จำนวนครูอัตราจ้าง/อ่ืนๆ         25  
ตารางที ่5 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการสอน        25  
ตารางที ่6 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่งและวุฒิการศึกษา     26  
ตารางที ่7 จำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้       26  
ตารางที ่8 จำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       27  
ตารางที ่9 จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์  27  
ตารางที ่10 จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   28  
ตารางที ่11 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2564     28  
ตารางที ่12 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับปฐมวัย    29  
ตารางที ่13 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   30  
ตารางที ่14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   31  
ตารางที ่15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   32  
ตารางที ่16 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  33  
ตารางที ่17 ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(National Test: NT) 33  
ตารางที ่18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
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ตารางที ่19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
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ตารางที ่20 ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ        35 
ตารางที ่21 ข้อมูลอาคารสถานที่         36  
ตารางที ่22 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย      37  
ตารางที ่23 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา   38  
ตารางที ่24 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา   39 

ตารางที ่25 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน        40  

ตารางที ่26 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน        41  
ตารางที ่27 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
                แก่คร ูนักเรียน          41  
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                                                                                                             หน้า 

ตารางที ่30 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ         55 

ตารางที ่31 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย 56 
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                และมัธยมศึกษา         60 

ตารางที ่35 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ระดับปฐมวัย      77 

ตารางที ่36 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     85 
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แผนภูมิที ่1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ ปีการศึกษา 2564     29  
แผนภูมิที ่2 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
               ปีการศึกษา 2564            30  
แผนภูมิที ่3 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
               ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1         31  
แผนภูมิที ่4 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
               ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2         32  
แผนภูมิที ่5 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้ายการอ่านของผู้เรียน (RT)     33 
แผนภูมิที ่6 เปรียบเทียบผลการทดสอบนความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)     34 
แผนภูมิที ่7 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564        34 
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ส่วนที่ 1  

บทสรปุสำหรับผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ที่ตั้งเลขที่ 180/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 034-915592 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 187 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 21 คน ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 18 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 

 โรงเรียนวัดหนองพังตรุเป็นโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปี

การศึกษา 2562 จัดการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยบูรณาการจัดการศึกษาตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชาร่วมกับกระบวนการ PLC ภายใต้วิสัยทัศน์ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะงานอาชีพ” 

เอกลักษณ์ “พังตรุสร้างงาน เส้นสานงานสวย” อัตลักษณ์“นักเรียนยิ้มใสไหว้สวย” และบริหารจัดการ

องค์กรแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามหลักการกระจายอำนาจ 4 งาน คือ  

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในรูปแบบคณะกรรมการ มีการนิเทศ

ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P D C A) ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลลง 

สู่ผู้เรียน ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ “นักเรียน เก่ง ดี มีสุข มีทักษะชีวิต มีทักษะงานอาชีพ”  ซึ่งได้

ดำเนินการ ดังนี้  

1. จัดทำแผนกลยุทธ์ เพ่ือเป็นเข็มทิศนำทางให้บริหารการศึกษาสู่นักเรียน สัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวัง 

ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ และสนองนโยบายเร่งด่วนจากรัฐและหน่วยงานต้นสังกัด  

3. จัดให้มีการควบคุมภายใน เพ่ือประกันความเสี่ยงรอบด้าน เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ และตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะชีวิตและ

ทักษะงานอาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  

5. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่อง จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในและเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ 

6. จัดให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ทั้งงานวิชาการ งบประมาณ 

บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ดังนี้  

6.1 งานบริหารบุคคล ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาตนเอง การรักษาวินัย  

และคุณธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีและเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  

6.2 งานงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เหมาะสม โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  

6.3 งานวิชาการ มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี ทำให้ได้รับเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วย Active Learning เน้นการอ่านออกเขียนได้ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นสำคัญ มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร นักเรียนสามารถศึกษาต่อและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ มีการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการทุก
ระดับ  

6.4 งานบริหารทั่วไป มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสมตามหลักการ 

กระจายอำนาจอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้าง โอกาสและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

 
ตอนที ่2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ปีการศึกษา 2564 
 ตามที่โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
โดยจัดรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภาพ
นอก 
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 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงเป็นตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
   
สรุปผลการประเมินภาพรวม 
1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2564 
ผลสำเร็จ 

ของสถานศึกษา 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     บรรล ุ
     ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
    บรรล ุ
   ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     บรรล ุ
    ไม่บรรลุ 

 ตารางที ่1 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศกึษา 2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี มือและตาประสาน

สัมพันธ์กันดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวเด็กช่วยเหลือตนเองใน 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีมารยาทไหว้ ยิ้มทักทาย  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจสงสัย อยากรู้ และพยายามค้นหาคำตอบ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ผลการประเมินด้านคุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ“ยอดเยี่ยม”  

 
ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  
3. แบบประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  
4. ตารางกิจกรรมประจาวัน  
5. ข้อตกลงของห้อง  
6. เกียรติบัตร  
7. สรุปผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับปฐมวัย 
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8. สรุปผลโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
9. รูปภาพกิจกรรม 

 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีคุณภาพ โดยจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนทุกห้องมีน้ำดื่มที่สะอาด บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลทำให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เช่น 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชน สู่
การบูรณาการปฏิบัติงานเกิดผลสำเร็จต่อผู้เรียน สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ส่งผลให้ผลการ
ประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ“ยอดเยี่ยม”  

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ์
1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 
3. แผนปฏิบัติการ 
4. รายงานการปฏิบัติงาน/อบรม 

 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ เด็กได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยจัด
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย ตามแนวทางการปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แปลง
เกษตรศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ห้องสมุด ห้องเส้นสาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์โรงเรียน 
ธนาคารขยะเป็นต้น ทำให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และโรงเรียนได้จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การ
เรียนรู้ นอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอาเซียน วัดหนองพังตรุ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้มี 
ความคิด รวบยอด เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่
เหมาะสามกับวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่งผลทำให้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ยอดเยี่ยม”   

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 
1. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
2. แบบบันทึกสื่อการสอน  
3. ชิ้นงานเด็ก  
4. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
5. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
6. รูปภาพกิจกรรม 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
    สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ตารางที ่2 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลทำให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
“ยอดเยี่ยม” 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 

2. แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 
2564  

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564 

4. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564  

5. แบบสำรวจภาวะโภชนาการของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564  

6. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564   

7. ผลการบันทึกความดี       

8. ผลการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

9. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 

10. รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต/โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน/

โครงการโรงเรียนสีขาว/โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน/โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ   

 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจนในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีการนิเทศภายใน 
นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ส่งผลทำให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”   

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) แผนปฏิบัติการประจำปี 
3) บันทึกการนิเทศ 
4) คำสั่งปฏิบัติงาน 
5) บันทึกการประชุมครู/คณะกรรมการสถานศึกษา 
6) จดหมายข่าว/facebook โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
7) รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
8) รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/โครงการนิเทศภายใน/โครงการ 
9) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและส่วนราชการในชุมชน/โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ/โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา/โครงการพัฒนาบุคลากร/โครงการ
บริหารจัดการงบประมาณ/โครงการพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    โรงเรียนวัดหนองพัง
ตรุมุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการตรวจสอบและประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้น
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เรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็กเด็ก เด็กรักการเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลทำให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้  
 2) แบบบันทึกการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด 
 3) กิจกรรม PLC  
 4) วิจัยในชั้นเรียน  
 5) แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
 6) ผลงาน/แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 7) โครงการนิเทศการสอน 
 8) โครงการร้านค้าโรงเรียน  
 9) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 10) โครงการพัฒนาบุคลากร  
 11) โครงการธนาคารขยะ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด สังเกตได้จากการมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมการแสดงออกที่ เหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส 
กล้าพูด กล้าแสดงออก มีมารยาทที่ดี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันได้เป็นอย่างดี มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา  
ควรจัดประสบการณ์ ให้ เหมาะสมกับวัยและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลเชื่อมโยง

ประสบการณ์ที่เป็นรอยต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนให้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  
จัด ประสบการณ์ให้ทั่วถึงเด็กทุกคนอย่างต่อเนื่อง และให้ตรงกับความต้องการของเด็กเป็น รายบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถของเด็กอย่างเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
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ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่เด็ก  ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดและ
จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงาน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และรักในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นรากฐานที่ดีในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จุดเด่น 
      ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 73.33 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ทางโรงเรียน
กำหนด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามวิถีทางชาวพุทธ โรงเรียนวัดหนองพังตรุได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
      1. ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน  
      2. ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนให้มากขึ้น  
        3. ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน 
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1. ควรส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณให้สูง
กว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่อง  
 2. ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนและโรงเรียน อย่าง
ต่อเนื่องและการสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 3. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม เพ่ือฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมาก
ยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมนำเสนอผลงานในห้องเรียนและมีการนำไปใช้และเผยแพร่  
 4. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
ด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน  
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  ตั้งอยู่เลขท่ี 180/1  หมู่ที่ 2 ตำบล พังตรุ   อำเภอ ท่าม่วง  จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71110   โทรศัพท์ 034-919592   โทรสาร 034-919592 e-mail : pungtru@ Hotmail.com    
Website : www.kaned1.org/nongpangtru  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่  
12  ไร่ 23 ตารางวา 

 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน  
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาภาคบังคับให้กับ
ประชากรวัยเรียนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบล
พังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสลับภูเขา การคมนาคมสะดวกทุก
ฤดูกาล อยู่ห่างจากอำเภอท่าม่วง  15  กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  ระยะทาง  30  กิโลเมตร การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งอยู่ใน
ที่ดินของวัดหนองพังตรุ พ้ืนที่ประมาณ 12 ไร่ 23 ตารางวา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2477 ปีพ.ศ. 2516 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2539 เปิดสอนตามโครงการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 7 หลัง  อาคารเรียน 3 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1หลัง อาคาร
ห้องสมุด 1 หลัง โรงอาหาร  มีห้องเรียนและห้องพักครูรวม 24 ห้อง มีนักเรียนรวม 187 คน 
    ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบทที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นที่ราบเชิงเขามีแหล่ง 
น้ำชลประทานใช้ในการเพาะปลูก บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ได้แก่  วัดหนองพังตรุ  ศูนย์เยาวชนเกษตร
อาเซียน  หมู่บ้านหมู่ 2  หมู่บ้านหมู่ 5 และหมู่บ้านหมู่ 8 อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง
ทั่วไป  ค้าขาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือ 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  รับจ้าง 
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 3,000 - 6,000 บาท  
   3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ใกล้วัดหนองพังตรุ ได้รับ  การส่งเสริม
สนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุ  ชุมชน ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ 
ที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี   
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุล นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์     วุฒิการศึกษา ศษ.ม.   
สาขา หลักสูตรและการสอน   ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา    โทรศัพท์  081-5519542  
e-mail :  tapanuea@gmail.com 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
   3.1 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี

 

1 นางศิลามณี  นาคศรีพงค์ 27 4 คร ู ค.บ. พลศึกษา อ.1 ,อ.2 30 ชม. 157 ชม. 
2 นางสาวบุปผา หนุนภักดี 43 13 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 

ค.ม. 
ปฐมวัย 
บริหาร
การศึกษา 

อ.3 30 ชม. 242 ชม. 

3 นางสาวอัจฉรา  ยืนยง 36 6 คร ู บธ.บ 
 
ค.ม 

บริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์) 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.1 
คณิตศาสตร์ ป.1 
วิทยาการคำนวณ ป.1-2 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรบคุณธรรม 
 

5 ชม. 
5 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
16 ชม. 

144 ชม. 

4 นางปภังกร ทองเงิน 54 30 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ค.ม. 

ปฐมวัย 
บริหาร

ภาษาไทย ป.2 
คณิตศาสตร์ ป.2 

5 ชม. 
5 ชม. 

40 ชม. 
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การศึกษา ศิลปะ ป.2 
วิทยาศาสตร์ ป.2 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

 1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อา

ยุ(
ปี)

 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห์
) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี

 

       ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรบคุณธรรม 
ซ่อมเสริม ป.2 

1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
2 ชม. 
18 ชม. 

 

5 นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์ 51 28 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. 
ค.ม. 

การ
ประถมศึกษา 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.3 
คณิตศาสตร์ ป.3 
วิทยาศาสตร์ ป.3 
ศิลปะ ป.3 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรบคุณธรรม 

5 ชม. 
5 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

205 
ชม. 
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ซ่อมเสริม ป.3 2 ชม. 
18 ชม. 

6 นางเมธินี   ไชยเววา 31 4 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4-6 
คณิตศาสตร์ ป.5 
ศิลปะ ป.1 
ศิลปะ ป.4 

6 ชม. 
4 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

333 
ชม. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี

 

       ซ่อมเสริม ป.4 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 
ลูกเสือ 

3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
19 ชม. 

 

7 นายรวยฤทธิ์  สามประทีป 27 2 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมฯ ป.1-6 
ประวัติศาสตร์ ป.1-3,6 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 

10 ชม. 
4 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

223 
ชม. 
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แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

1 ชม. 
17 ชม. 

8 นางสาวกรรณิการ์   
สวนจันทร์ 

30 3 พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ป.4-6 
ซ่อมเสริม ป.5 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

12 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
18 ชม. 

75 ชม. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี

 

9 นางเสาวนีย์  เศษศรี 40 6 คร ู ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย ป.4-6 
ซ่อมเสริม ป.6 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

12 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
18 ชม. 

139
ชม. 
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10 นางอรทัย  มาทอ 38 1  ครูผู้ช่วย 
 

วท.บ. 
 

พืชสวน การงานอาชีพ ป.1 
การงานอาชีพ ป.4-6 
การงานอาชีพ ม.1-3 
เกษตรพอเพียง 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

1 ชม. 
9 ชม. 
3 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
19 ชม. 

287 
ชม. 

11 นายชยพล  มากบุญมา 36 7 ครชูำนาญการ บธ.บ 
 
ค.ม. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
บริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี ป.3- ป.6 
คณิตศาสตร์ ป.5 
เทคโนฯ ม.1-3 
คอมฯสู่อาชีพ ม.1.3 

4 ชม. 
4 ชม. 

 3 ชม. 
 3 ชม. 

148 
ชม. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี

 

       ประวัติศาสตร์ ป.5 
ลูกเสือ  
ชุมนุม 
แนะแนว 

1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
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อบรมคุณธรรม 1 ชม. 
19 ชม. 

12 นางสาวสุมิตรา เชื้อปกรณ์ 32 5 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.6-ม.3 
ซ่อมเสริม ป.6 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

13 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
18 ชม. 

132 
ชม. 

13 นางสาวตรีรัตน์  นะรา 30 6 คร ู ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษม.1-3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1-3 
ศิลปะ ป.5-6 
ประวัติศาสตร์ ป.4 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

9 ชม. 
3 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

92 ชม. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี
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14 นายวิเศษ  ชูศรี 43 3 พนักงานราชการ วท.บ เกษตร การงาน ม.1 -3 
สุขศึกษาฯ ป.1-6 
เกษตรเพ่ิมเติม ม.1-3 
ศิลปะ ม.1 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

3 ชม. 
9 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
19 ชม. 

30 ชม. 

15 นางสาวจีราภรณ์  นาสา 28 5 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1-ม.3 
สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น ม.1-3 
สังคมศึกษาฯ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

9 ชม. 
3 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
18 ชม. 

272 
ชม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ป

ี) 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒน

า 
/ปี

 

16 นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี 44 11 ครูชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทย์ ม.1-ม.3 
ศิลปะ  ม.2 – ม.3 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

9 ชม. 
4 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
17 ชม. 

145
ชม. 

17 นายศราวุฒิ ไทยถานันดร์ 55 25 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

สังคมฯ ม.1-3 
ประวัติศาสตร์ ม.1-3 
สุขศึกษาพละศึกษา 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 

9 ชม. 
3 ชม. 
6 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
21 ชม. 

204 
ชม. 

ตารางที ่3 : จำนวนข้าราชการคร ู
 



28 

 

 

 

 
 
 
 3.2 ครูอัตราจ้าง/ อ่ืน ๆ ... (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อา

ย ุ
(ป

ี) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ์
กา

รส
อน

 (ป
)ี 

ตำแหน่ง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./ส
ัปด

าห
์) 

จำ
นว

น 
ช.

ม.
 ท

ี่เข
้ารั

บก
าร

พัฒ
นา

 /ปี
 

1 นางสาวจิตรดา  พัฒน์ทอง 31 3 ปี 
4 

เดือน 

ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.1-ป.3 
ซ่อมเสริม ป.1 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

15 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
20 ชม. 

122 
ชม. 

ตารางที ่4 : จำนวนครูอัตราจ้าง/อื่นๆ 
 3.3 ขา้ราชการ/พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง/อื่น ๆ ... (สนับสนุนการสอน) 
ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
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(ปี) 
1 นางสาวสมใจ  บุญเต็ม 43 ธุรการโรงเรียน บธ.บ การตลาด ธุรการและงานสารบรรณ โครงการคืนครูสู่

ห้องเรียน 
2 นายเสกสรร  บรรเทาทุกข์ 49 ลูกจ้างประจำ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ช่างไม้ 4 งบ สพฐ. 

ตารางที ่5 : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการสอน 
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3.4 สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

รวม - - 1 - 1 
2. สายงานการสอน - - - - - 
ข้าราชการ - 9 6 - 15 
พนักงานราชการ - 2 - - 2 
ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 

รวม - 13 6 - 18 
3. สายงานสนับสนุนการสอน - - - - - 
ข้าราชการ - - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) ลูกจ้างประจำ  
               เจ้าหน้าที่ธุรการ 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

รวม - 2 - - 2 
รวมทั้งหมด - 14 7 - 21 

 ตารางที่ 6 : จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่งและวุฒกิารศึกษา 
 

3.4.2 จำนวนครู จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก 
ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก 
ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 1 1     
ภาษาไทย   2 2 1  
คณิตศาสตร ์   2 4 1  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   3 1 2  
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   1   1 
สุขศึกษาและพลศึกษา    1  1 
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ศิลปะ   2 3  1 
การงานอาชีพ   1  1  
ภาษาตา่งประเทศ   2  1  

รวม 1 1 13 11 6 3 
ตารางที่ 7 : จำนวนครู จำแนกตามระดบัและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3.4.3 จำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 4 3 

- เนตรนารี 5 4 

- ยุวกาชาด - - 

- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 9 7 

   กิจกรรมแนะแนว 9 7 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 9 7 

ตารางที ่8 : จำนวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  

 3.4.4  จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน

ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 6 5 1 1 - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  5 2 3 1 - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 7 7 - 1 - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 18 14 4 3 - 

ตารางที ่9 : จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน ์
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 3.4.5 จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
          (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 
ครูที่ได้รับการข้ึนทะเบียน (มีเลขวุฒิบัตรที่ใช้

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ) 
ทั้งหมด 

ขึ้น

ทะเบียน 

ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1.ชื่อ นางแสงเดือน นามสกุล ไทยถานันดร์    

เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0054/2559 

2.ชื่อ นางสาวอัจฉรา  นามสกุล ยืนยง     

เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0058/2560 

3.ชื่อ นางสาวบุปผา  นามสกุล หนุนภักด ี   

เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0057/2560 

1 1 0 

ตารางที ่10 : จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจำเป็นพิเศษ 

 
4. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2564  
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 187 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย

ต่อห้อง ชาย (คน) หญิง (คน) 
อ. 1 1 9 2 11 1 : 11 
อ. 2 1 6 5 11 1 : 11 
อ. 3 1 11 12 23 1 : 23 
รวม  27 18 45  
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ป. 1 1 9 7 16 2 : 16 
ป. 2 1 9 9 18 1 : 18 
ป. 3 1 6 5 11 2 : 11 
ป. 4 1 6 5 11 1 : 11 
ป. 5 1 6 13 18 2 : 18 
ป. 6 1 10 8 18 2 : 18 
รวม 9 46 47 93  
ม. 1 1 10 6 16 2 : 16 
ม. 2 1 9 11 20 2 : 20 
ม. 3 1 10 3 13 2 : 13 
รวม 3 29 20 49  

รวมทั้งหมด 12 102 85 187  
ตารางที ่11 : จำนวนจำนวนนักเรยีนปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ) 

 
 
จำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   ชาย .....-....... คน   หญิง ........-..... คน รวมจำนวน ......-.......... คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล =         23 : 1        เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา =         10 : 1         เปน็ไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา =           7 : 1         เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก

ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 45 45 100 - - - - 

2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 45 42 93.33 3 6.67 - - 

3. ด้านสังคม 45 41 91.11 4 8.89 - - 

4. ด้านสติปัญญา 45 40 88.89 5 11.11 - - 

รวม 168 93.33 12 6.67 - - 

ตารางที ่12 : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับปฐมวัย 
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้ 

3 ข้ึนไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 93 28 20 25 17 1 2 - - 93 73 78.49 
คณิตศาสตร์ 93 23 18 23 16 12 1 - - 93 64 68.82 
วิทยาศาสตร์ฯ 93 28 22 22 19 2 0 - - 93 72 77.42 
สังคมศึกษาฯ 93 36 21 14 14 3 5 - - 93 71 76.34 
สุขศึกษาฯ 93 43 19 17 7 6 1 - - 93 79 84.95 
ศิลปะ 93 46 17 16 7 4 3 - - 93 79 84.95 
การงานอาชีพ 93 60 19 8 3 3 - - - 93 87 93.55 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

93 30 18 16 12 12 5 - - 93 64 68.82 
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รวม  294 154 141 95 43 17 - -   79.16 
ร้อยละ 39.51 20.70 18.95 12.77 5.78 2.28 - - 100   

ตารางที ่13 : สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป . ........589........ คน คิดเป็นร้อยละ ...79.16..... 
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)              ........155........ คน คิดเป็นร้อยละ ....20.84...... 
จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0)   ...........-...... คน คิดเป็นร้อยละ .........-......... 

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 49 8 14 7 6 1 7 6 - 49 29 59.18 
คณิตศาสตร์ 49 8 9 13 2 5 8 4 - 49 30 61.22 
วิทยาศาสตร์ฯ 49 8 1 12 5 8 6 9 - 49 21 42.86 
สังคมศึกษาฯ 49 18 7 7 5 - - 12 - 49 32 65.31 
สุขศึกษาฯ 49 27 5 14 - 3 - - - 49 46 93.88 
ศิลปะ 49 11 5 14 - 6 4 9 - 49 30 61.22 
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การงานอาชีพ 49 23 3 6 6 3 - 8 - 49 32 65.31 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

49 16 10 7 5 7 1 3 - 49 33 67.35 

รวม  119 54 80 29 33 26 51 -   64.54 

ร้อยละ 30.36 13.78 20.41 7.40 8.93 7.02 13.27 - 100   
ตารางที ่14 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป  ..253.. คน คิดเป็นร้อยละ ...64.54.... 
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)              ..139.. คน คิดเป็นร้อยละ ...35.46..... 
จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)   ..........-....... คน คิดเป็นร้อยละ .......-........... 

 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 49 14 7 16 4 4 3 1 - 49 37 75.51 
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คณิตศาสตร์ 49 11 11 9 5 4 5 4 - 49 31 63.27 
วิทยาศาสตร์ฯ 49 14 12 7 5 4 3 2 2 49 33 67.35 
สังคมศึกษาฯ 49 10 13 14 4 2 4 2 - 49 37 75.51 
สุขศึกษาฯ 49 33 9 5 - 1 1 - - 49 47 95.92 
ศิลปะ 49 28 8 5 2 1 3 - 2 49 41 83.67 
การงานอาชีพ 49 25 11 3 1 7 2 - - 49 39 69.39 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

49 14 10 10 3 1 2 9 - 49 34 69.39 

รวม  149 81 69 24 24 23 18 4   76.28 
ร้อยละ 38.01 20.66 17.60 6.12 6.12 5.87 4.59 1.02 100   

ตารางที ่15 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป  .....299.... คน คิดเป็นร้อยละ ....76.28....... 
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)              .....89...... คน คิดเป็นร้อยละ .....22.70..... 
จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)   ......4.......... คน คิดเป็นร้อยละ ....1.02.... 

 
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
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      เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 

ด้านการอ่าน 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   

ระดับ     

ประเทศ       

ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ       ผลตา่ง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

อ่านรู้เรื่อง 16 14 72.79 60.77 77.05 45.57 -31.48 -40.86 ไม่มีการพัฒนา 

อ่านออกเสียง 16 14 69.95 74.11 75.88 12.57 -63.31 -83.43 ไม่มีการพัฒนา 

  ตารางที ่16 :ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test: NT)  
        เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ/

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ 

ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ ผลตา่ง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

ด้านภาษา/

ภาษาไทย 

11 10 56.14 42.64 43.68 50.50 6.82 15.61 มีการพัฒนา 

ด้านคำนวณ/ 11 10 49.44 43.28 31.63 46.00 14.37 45.43 มีการพัฒนา 
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คณิตศาสตร ์

ตารางที ่17 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน(National Test: NT) 

 
        

แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational test: 
O-NET)  
   1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน 

นักเรียน    

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ ผลตา่ง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 18 15 36.83 25.83 27.00 35.33 8.33 30.85 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 18 15 34.31 30.15 40.67 32.83 -7.84 -19.27 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 18 15 50.38 39.71 62.23 46.53 -15.70 -25.19 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 18 15 39.22 28.75 30.25 29.79 -0.46 -1.52 ไม่มีพัฒนาการ 

ตารางที ่18 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ป.6 

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2564  
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  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ  ผลตา่ง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 13 10 24.75 21.18 - 18.41 - - - 

วิทยาศาสตร ์ 13 10 31.45 28.44 - 27.94 - - - 

ภาษาไทย 13 10 51.19 47.41 - 39.18 - - - 

ภาษาอังกฤษ 13 10 31.11 29.41 - 23.44 - - - 

ตารางที ่19 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ม.3 
 

6. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จำนวนนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

175 93.58 

2 จำนวนนักเรียนที่ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

9 95.19 

3 จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ/เรียนรวม 1 0.53 
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 12 6.42 
5 จำวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 0 0 
6 จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1 0.53 
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7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 0 0 
8 จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 0 0 
9 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 0 0 
10 จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   ระดับปฐมวัย 23 100 

                                      ประถมศึกษา 18 100 
                                      มัธยมศึกษาตอนต้น 13 100 

ตารางที ่20 : ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ที ่ รายการ จำนวน 
1 อาคารเรียน 4 หลัง 
2 อาคารประกอบ 3 หลัง 
3 ห้องน้ำ/ห้องส้วม 2 หลัง 
4 สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
5 สนามกีฬา 2 สนาม 
 -สนามฟุตบอล 1 สนาม 
 -สนามเปตอง 1 สนาม 
 -สนามตะกร้อ 1 สนาม 
 -สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
6 บ้านพักครู 2 หลัง 
7 อ่ืนๆ  
 -อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
 -ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 1 แห่ง 
 -โรงเห็ด 1 หลัง 

ตารางที ่21 :ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีประชากรประมาณ 3,688 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองพังตรุ และศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา 

ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่

รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ปีใหม่ 

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 3,000 – 6,000 บาท 

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

  โอกาส อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน  อยู่บริเวณวัดหนองพังตรุ ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนจากผู้นำชุมชน เจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุ และบุคคลทั่วไป 

  ข้อจำกัด ผู้ปกครองนักเรียนหลายครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง ผู้ปกครองบางคนถูกศาลตัดสินให้จำคุก

เนื่องจากเก่ียวข้องกับคดียาเสพติด  

 
 
 
 
 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้

และเวลาเรียน ดังแสดงตารางดังนี้ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ อายุ  3  -   6  ป ี

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านอารมณ์  จิตใจ 

- ด้านสังคม 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
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- ด้านสติปัญญา - ธรรมชาติรอบตัว 

- สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 

จัดการศึกษา  2  ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุระหว่าง 3 - 4 ปี 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4 – 5 ปี 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5 - 6 ปี 

ไม่น้อยกว่า 180 วัน : 1 ปี  ใช้เวลา 5 - 6 ชัว่โมง : 1 วัน  

25 - 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หมายเหตุ        3 - 4 ปี มีความสนใจ 8 - 12  นาท ี

                    4 - 5 ปี มีความสนใจ 12 - 15 นาที 

                    5 - 6 ปี มีความสนใจ 15 -  20  นาท ี

* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที 

* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลา 40 – 60 นาที 

ตารางที ่22 : โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน : ชั่วโมง/ปี 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน  
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    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 40 40 40 

    ศิลปะ 20 20 20 40 40 40 

    การงานอาชีพ 80 80 80 80 80 80 

    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 160 160 160 

    รวมเวลาเรียน (รายวชิาพ้ืนฐาน) 880 880 880 880 880 880 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

       กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 

       กิจกรรมนักเรียน 

             ลูกเสือ/เนตรนารี 

             ชุมนุม 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

       กิจกรรมเพื่อสังคม 

           และสาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง 1,000  ชั่วโมง 

ตารางที ่23 : โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน  

    ภาษาไทย 120 120 120 

    คณิตศาสตร ์ 120 120 120 

    วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 

    เทคโนโลย ี 40 40 40 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 

    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 

    ศิลปะ 80 80 80 

    การงานอาชีพ 80 80 80 

    ภาษาตา่งประเทศ 120 120 120 

    รวมเวลาเรียน (รายวชิาพืน้ฐาน) 880 880 880 

 รายวิชาเพิ่มเติม   

    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 40 40 40 

    คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ 40 40 40 

    เกษตรพอเพียง 40 40 40 

    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 

    สืบสานงานสานตำนานท้องถิ่น 40 40 40 

    รวมเวลาเรียน (รายวชิาเพิ่มเติม) 200 200 200 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

       กิจกรรมแนะแนว 25 25 25 

       กิจกรรมนักเรียน 

             ลูกเสือ/เนตรนารี 

             ชุมนุม 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

       กิจกรรมเพื่อสังคม 

           และสาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 
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รวมเวลาทั้งหมด 1,200 

ตารางที ่24 : โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุด มีขนาด  96 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 1,500 เล่ม 

   การสืบค้นหนังสือและการคืน ใช้ระบบ บันทึกการยืม การคืน 

  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย 90 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของนักเรียน

ทั้งหมด 

 2) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน  1  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน  1  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จำนวน  1 ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด   จำนวน  23  เครื่อง 

  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน  20 เครื่อง 

  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน  20  เครื่อง 

  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน  4  เครื่อง 

  จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย 80 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

42.78 ของนักเรียนทั้งหมด 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

1 ห้องสมุด 60 ครั้ง 

2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 36 ครั้ง 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรฯ์ลฯ 110 ครั้ง 

4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  20 ครั้ง 

5 โรงอาหาร 0 ครั้ง 

6 สหกรณ์ร้านคา้ 80 ครั้ง 

7 ห้องประชุม 20 ครั้ง 

8 อาคารเอนกประสงค ์ 20 ครั้ง 

9 ห้องการงานอาชีพ 120 ครั้ง 

10 ห้องเส้นสาน 25 ครั้ง 
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11 ห้องจริยศึกษา - 

12 ห้องนาฏศิลป ์ - 

13 ห้องพยาบาล 0 ครั้ง 

ตารางที ่25 : แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

 

 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1 วัดหนองพังตรุ 30 

2 ศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วง 1 

ตารางที ่26 : แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 

1 นายรัตนพรรษ  กลิ่นขจรนรัตน์ การอยู่ค่ายพักแรม 1 

2 นายศุภชัย  สมมุติ การอยู่ค่ายพักแรม 1 

3 นายสุริยะ  มูลระหัต การอยู่ค่ายพักแรม 1 

4 นางสาวชลิตา  ล้อทมหาดไทย การอยู่ค่ายพักแรม 1 

5 นายอัฐภูมิ  ภูมิตระกูล การอยู่ค่ายพักแรม 1 

6 นางสาวธัญญารัตน์  เพ็ชรโรจน์ การทำผ้ามัดย้อม 1 

7 นางสาวศิริรัตน์  ช้างแก้ว การทำผ้ามัดย้อม 1 

8 นางสาวน้ำเพชร  โพธิ์เงิน การทำน้ำยาซักผ้าจากน้ำซาวข้าว 1 

9 นางประภา  ไทรงามเอ่ียม การทำน้ำยาซักผ้าจากน้ำซาวข้าว 1 

ตารางที ่27 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคณุวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรยีน 

11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
ที ่ มาตรฐาน ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  

ระดับปฐมวัย 



48 

 

 

 

1. คุณภาพของเด็ก โครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการศึกษาบูรณาการศาสตร์พระราชาด้วย
กระบวนการ PLC 

3. การจัดการประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ การจัดการประสบการณ์เรียนรู้แบบ Executive 
Function (EF) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. คุณภาพของผู้เรียน โครงงานคุณธรรม สพฐ. 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการศึกษาบูรณาการศาสตร์พระราชาด้วย
กระบวนการ PLC 

3. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพ่ือฝึกทักษะ
งานอาชีพ 

ตารางที่ 28 : นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

 

12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 

      12.1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัล โรงเรียนตน้แบบลูกเสือ  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล การประเมินผลการ
ดำเนินงานระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน “ประเภทสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล เว็ปไซต์โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.ระดับ ยอดเยี่ยม 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพฐ. 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 

ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่

ยืน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

  ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพฐ. 
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ลงวันที่  30 กันยายน 2564  

รางวัล โครงการโรงเรียนคุณธรรม

นักเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญทอง 
ลงวันที่ 19 ธนัวาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล การประเมินผลการ

ดำเนินงานโรงเรียนที่ผา่นการ

ประเมินรอบที่ 2 บา้น

นักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6  

ลงวันที่ ปีการศึกษา 2564 -2566 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

มูลนิธิสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา 

ผู้บริหาร 

   ชื่อ น.ส.ธปารย์เอื้อ  

   นามสกุล มณีสุวรรณ์ 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม 

“สรา้งสรรค์คนดี”  ด้านการบรหิาร 

ระดับ ดีเลิศ ตามโครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 

สพป.กจ.เขต 1 

 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

 รางวัล คณะกรรมการดำเนินงาน 

“กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” 

เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 

สพป.กจ.เขต 1 

ครู  

1. ชื่อ นางคนึงนิตย์  

        นามสกุล พิทักคีรี 

 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม 

“สร้างสรรค์คนดี”  ด้านจัดการ

เรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ ตาม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 

 

สพป.กจ.เขต 1 
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ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น   

“ คุรุชน  คนคุณธรรม” ประเภท

ครู ระดับดีเลิศ  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

      2. ชื่อ นางจีราภรณ์  

        นามสกุล ปานเรือง 

รางวัล การประกวดนวัตกรรม 

หรือ Best Practice รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-

19) เหรียญทองแดง 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัลผลงานนวัตกรรม 
“สร้างสรรค์คนดี”  ด้านจัด
จัดการเรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น  
 “ คุรุชน  คนคุณธรรม” 
ประเภทครู ระดับดีเลิศ   
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“ครูดีในดวงใจ” ประเภท

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

สพป.กจ.เขต 1 
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ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2565 

 นานาชาติ 

 

3.ชื่อ น.ส.สุมิตรา   

   นามสกุล เชื้อปกรณ์ 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม 

“สร้างสรรค์คนดี”  ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น   

“ คุรุชน  คนคุณธรรม” ประเภท

ครู ระดับดีเลิศ  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 
สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ครูดีในดวงใจ ประเภท 

ครูผู้สอน ประจำกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ คณิตศาสตร์  

ลงวันที่ 16 มกราคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

4.ชื่อ นางศิลามณี   

        นามสกุล นาคศรีพงค์ 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคณุธรรม”  

ประเภท ครู 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

5.ชื่อ นางเมธินี 

        นามสกุล ไชเววา 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม “สร้างสรรค์

คนดี”  ด้านจัดการเรยีนการสอน 

ระดับ ดเีลิศ ตามโครงการโรงเรยีน

คุณธรรม สพฐ.  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น   

“ คุรุชน  คนคุณธรรม” ประเภทครู 

ระดับดีเลศิ  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 
สพป.กจ.เขต 1 
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ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 

ประเภท ชือ่รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

 รางวัล สร้างเว็บไซต์โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ระดับ ยอดเยี่ยม 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล คณะกรรมการการ

ดำเนินงาน “กิจกรรมโรงเรียนดี 

ต้องมีที่ยืน” เพื่อยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2564 

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

รางวัล การประกวดโครงงาน

คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา รางวัล เหรียญทองลง

ลงวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 
สพป.กจ.เขต 1 

6.ชื่อ น.ส.ตรีรัตน์   

        นามสกุล นะรา 

รางวัล สร้างเว็บไซต์โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ระดับ ยอดเยี่ยม 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล คณะกรรมการการ

ดำเนินงาน “กิจกรรมโรงเรียนดี 

ต้องมีที่ยืน” เพื่อยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2564 

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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รางวัล ผลงานนวัตกรรม 

“สร้างสรรค์คนดี”  ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ระดับ ดี 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

 รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น   

“ คุรุชน  คนคุณธรรม” ประเภท

ครู ระดับ ดี  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 
สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลงวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

7.ชื่อ น.ส.บุปผา   

        นามสกุล หนุนภักด ี

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดี 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกยีรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประเภท ครู  
ระดับ ดี 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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8.ชื่อ นายศราวุฒิ 

        นามสกุล ไทยถานันดร์ 

รางวัล นวัตกรรม หรือ Best 
Practice รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิถีใหม่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-
๑๙) รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเป็นคลิปวิดีโอ (Clip/VDO) 
ระดับ เหรียญทองแดง  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

 รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น   

“ คุรุชน  คนคุณธรรม” ประเภท

ครู ระดับ ยอดเยี่ยม  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 
สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดี 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

9.ชื่อ นายชยพล 

        นามสกุล มากบุญมา 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เหรียญเงิน 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น   

“ คุรุชน  คนคุณธรรม” ประเภท

ครู ระดับ ดีเลิศ  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

10.ชื่อ นางอรทัย 

        นามสกุล มาทอ 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ด ี
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” 
ประเภทครูตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

11.ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ 

        นามสกุล สวนจันทร ์

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เหรียญทอง 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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รางวัล ครูดีในดวงใจ ประเภท

ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

ลงวันที่ 16 มกราคม 2565 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

12.ชื่อ น.ส.อัจฉรา 

        นามสกุล ยืนยง 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เหรียญเงิน 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ครูดีในดวงใจ ประเภท

ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ลงวันที่ 16 มกราคม 2565 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

13.ชื่อ นางเสาวนีย์ 

        นามสกุล เศษศรี 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19)  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ยอดเยี่ยม 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประเภท ครู  
ระดับ ดี 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับ เหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
ลงวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

14.ชื่อ นายรวยฤทธิ์ 

        นามสกุล สามประทีป 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เหรียญเงิน 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 
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 รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดี 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประเภท ครู  
ระดับ ดี 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

สพป.กจ.เขต 1 

15.ชื่อ นางแสงเดือน 

        นามสกุล ไทยถานันดร์ 

รางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้น

พ้ืนฐาน 

ลงวันที่ 12 กันยายน 2564 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

มูลนิธิครูดีของแผน

ดิน 

รางวัล การประกวดนวัตกรรม 

หรือ Best Practice รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-

19) เหรียญทองแดง 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ครู   
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

 รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 

2565 เนื่องในวันครู รางวัลครูดีใน

ดวงใจประจำโรงเรียน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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ลงวันที่ 16 มกราคม 2565 
 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

16.ชื่อ นางปภังกร 

        นามสกุล ทองเงิน 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19)  

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ผลงานนวัตกรรม”

สร้างสรรค์คนดี” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ ดีเลิศ 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประเภท ครู   
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

17.ชื่อ นายวิเศษ 

        นามสกุล ชูศรี 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เหรียญเงิน 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 

18.ชื่อ นางสาวจิตรดา 

        นามสกุล พัฒน์ทอง 

รางวัล รางวัลการประกวด

นวัตกรรม หรือ Best Practice 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สพป.กจ.เขต 1 
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วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เหรียญ

ทองแดง 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล 

นักเรียน 

1. ชื่อ ด.ญ.บรรชร นามสกุล เอ่ียม

สำราญ 

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

2.ชื่อ ด.ญ.อรุณกมล นามสกุล หัวใจ

สุข 

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

3.ชื่อ ด.ญ.กัลญาภร นามสกุล พราน

เจริญ 

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

4.ชื่อ ด.ช.ปองกิจ นามสกุล สอสะอาด 

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

5.ชื่อ ด.ช.ธนากร นามสกุล ฉุยเนย 

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

 

รางวัล ระดับ เหรียญทอง การ

ประกวดโครงงานคุณธรรม ตาม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ลงวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 

ตารางที ่29 : รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2564
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12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ   

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

1 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิ 

ยุวสถิรคุณ 

 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมี

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงาม

อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง

คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้าน

คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาใน

โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รอ้ยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ

1. ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
2. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและโครงการ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
5. ประเมินผล/สรุป/รายงาน

โครงการ 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

ร้อยละ 100 มีคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะ

ที่พึงประสงค์ตาม

คุณลักษณะของโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

- นักเรียนร้อยละ 100ใน

โรงเรียนคุณธรรม มี

คุณธรรม จรยิธรรม เป็น

ผู้นำด้านคณุธรรม ปลอด

อบายมุข เป็นแบบอย่างได ้

- ผู้บริหาร ครู และ

นักเรียน ร้อยละ 100มี

คุณธรรม จรยิธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามคณุลักษณะของ
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ด้านคุณธรรมปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างได้ 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

2 โครงการโรงเรียนสีขาว  

 

  1. เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน 

  2. เพ่ือร่วมมือวางแผนระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

  3. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง  และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

ให้ท้องถิ่นให้ความร่วมมือและตระหนักถึงภัยอันตรายของ

การทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ 

  4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด  มีส่วน

ร่วมในการขยายเครือข่ายต่อต้าน ยาเสพติดในชุมชน  

ยับยั้งยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 

  5. เพ่ือให้ปลอดจากปัญหา การติดสารเสพติด สิ่งยั่วยุ ที่

จะก่อให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน เยาวชน ประพฤติตนไม่

1. ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
2. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและโครงการ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
5. ประเมินผล/สรุป/รายงานโครงการ 

1.ครู และนักเรียน ทุกคนมี

ความรู้ในการป้องกันตนเองให้

พ้นจากสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อย

ละ 90                                              

2. นักเรียนไม่เสพ ไม่ขาย ไม่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 92 

3.ครู และนักเรียน ร้อยละ 

100 เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

สีขาว 

 



63 

 

 

 

เหมาะสมกับวัยในทางกามารมณ์ การพนัน การทะเลาะ

วิวาทในโรงเรียน 

 

 

 

 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

3 ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจหลักการ  กระบวนการ  
และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือจัดประสบการณ์การปฏิบัติจริงให้นักเรียนอยู่
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
2. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรม
และโครงการ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน 5ส และ Big Cleaning Day 
- สภานักเรียนและการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
6. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
7. ประเมินผล/สรุป/รายงานโครงการ 

- นักเรียน ร้อยละ  90  เข้าใจ
หลักการ  กระบวนการและ วิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย 
- นักเรียน ร้อยละ  90  อยู่

ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข 
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เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคน มีพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร 

 

ตารางที่ 30 : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษา ฯลฯ 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2563  

 13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

ตารางที ่31 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวยั 

จุดเด่น 

เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ด ีมือและตาประสานสัมพันธ์กันดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  
ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ชื่นชมและมีความสุข
กับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีมารยาทไหว้ ยิ้มทักทาย  
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจสงสัย อยากรู้ 
และพยายามค้นหาคำตอบ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและใช้สื่อเทคโนโลยี  
จุดควรพัฒนา 

เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง อดทนฟัง ยังมีการเล่น พูดแทรกขณะร่วมสนทนา การวิเคราะห์ การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
แผนปฏิบัติงาน ที ่1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
1.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
2.ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
4.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
แผนปฏิบัติงาน ที ่2 แผนพัฒนาการกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

   2. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

3. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง  
4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

   5. มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
แผนปฏิบัติงานที่ 3 แผนพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
2.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

   3.จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

จัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการทำกิจกรรมที่เด็กชอบและถนัด  การเล่านิทาน เป็นการฝึกการออก
เสียงพูด สะกดคำ เพ่ือเด็กจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือหรือตัวละคร รวมถึงการช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวที่ได้
อ่าน เล่าให้ฟัง  เพื่อช่วยฝึกการฟัง และออกเสียง ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นเด็ก คิดวิเคราะห์  
ตอบคำถามว่า ใคร อะไร ทำไม อย่างไร  
ความต้องการและความช่วยเหลือ 

- พัฒนาเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ำ   

- สื่ออุปกรณ์ในการสอน 

- ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของสมบัติของส่วนรวม 

 

 13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ตารางที ่32 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2563 ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

จุดเด่น 

จากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 1 นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตนเอง  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่นการจัดทำน้ำยาล้างจาน การทำขนมปัง การทำสบู่ 
การขายน้ำสมุนไพร ชุมนุมเส้นสานงานสวยด้วยมือเรา เป็นการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
การเรียนในรายวิชาทักษะอาชีพ (ระดับมัธยม) และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
จุดควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติค่อนข้างต่ำมาก ให้คณะครูสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น 
ความสำคัญของการเรียน  โดยพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีผล
การสอบระดับชาติ (RT ,NT,O-NET)  สูงกว่าเดิม  รวมทั้งพัฒนาผลการเรียนทุกระดับชั้นในระดับโรงเรียนด้วย 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1) พฒันาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

          5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
   2. ส่งเสริมให้ครูนำกระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 - การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 - การสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน RT, NT และ O-NET  
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั  10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 27.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 3.69 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
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ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ   

              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์

                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 

                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการ 

                ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดี 

คะแนนรวม 100 80.94 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                   ใช่      ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้                  ใช่      ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่      ไม่ใช่ 

      สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    

ตารางที ่33 : ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ปฐมวัย 

 

 14.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.33 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.03 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.16 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 6.42 ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภานในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.50 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ 

              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์

                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบง่ช้ีที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.0 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 

                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการ 

                ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 75.28 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                   ใช่     ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้                 ใช่     ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช ่    ไม่ใช่ 

      สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    

ตารางที ่34 : ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงด่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งสองอยู่ในระดับพอใช้ สถานศึกษาควรวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีการจัดการ

สอนซ่อมเสริมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่ครูผู้สอนไม่มีความถนัดอาจขอค่ายวิชาการร่วมกับศูนย์

เครือข่ายและต้นสังกัดภายใน 2 ปี 

2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างหลากหลายทั้งการคิดคำนวณ  

การคิดจำแนกหรือการเชื่อมโยงและสรุปข้อมูล ครูควรวิเคราะห์หลักสูตรให้ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด เมื่อได้ทักษะ 

การคิดที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์หรือคิดสังเคราะห์หรือทักษะเชื่อมโยง หรือทักษะ

การสร้างความรู้ เป็นต้น จากทักษะที่จะสอน ครูจัดเตรียมผลงานหรือชิ้นงานมาฝึกผู้เรียน จากนั้นครูวางแผน

กำหนดกรอบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดให้ผู้เรียนปฏิบัติ กำหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ

ชิ้นงานหรือผลงาน รวบรวมสรุปผลสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชิ้นงาน 

3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการอ่าน โดยครูจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ 

เพ่ิมเติมจากห้องสมุดหรือจากสื่อเทคโนโลยีแล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่าน โดยการเขียนสรุปประเด็นเพ่ือพัฒนา

ทักษะด้านการอ่านและการเขียนรวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการบันทึกความรู้จากการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง จากการทัศนศึกษาร่วมกันที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งครูเพ่ือจัดทำป้ายนิเทศให้ผู้เรียนคน

อ่ืนได้อ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  1) สถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับหลักสูตร

และบริบทของสถานศึกษา บันทึกผลหลังสอนทุกครั้งและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมเพ่ือให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด 

  2) ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน ประชุมครูกำหนดแนวปฏิบัติทั้งด้าน

การจัดการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม ปรับกระบวนการวัดประเมินผลข้อสอบที่ใช้อยู่และการวิจัยของครูโดยเน้น

วิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) สถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการนำผลการ

ปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาในการดำเนินงานปีต่อไป เร่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ได้

คุณภาพต่ำกว่าระดับดี รวมถึงโครงการกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 1) ผู้บริหารควรนำผลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินแบบทดสอบครู การนิเทศการ

สอนครูมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ครูแต่ละคนยังปฏิบัติได้ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะข้อสอบควรจัดอบรมครูเรื่องการจัดทำ

ข้อสอบเชิงวิเคราะห์และฝึกอบรมครูเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อการพัฒนาแบบทดสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 2) ครูทุกคนควรให้ความสำคัญในเรื่องการประเมินและการนำผลประเมินมาพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและปรับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนโดยเน้นเรื่องการพัฒนาในแต่ละหน่ วยการ

เรียนรู้กำหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนในแต่ละหน่วย มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

เกณฑ์ในการประเมิน มีการนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครู

ควรมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าข้อสอบสามารถวัดได้ครอบคลุมด้ านความรู้ ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะที่

ต้องการหรือไม่ ครอบคลุมตัวชี้วัดหลักสูตรและมีการพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพมากข้ึน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 1) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน

คุณภาพภายใน โดยการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ใกล้เคียงหรือจากโรงเรียนอ่ืนๆที่ประสบ

ความสำเร็จในการทำระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2) ผู้บริหารควรกำกับ ติดตามให้ครูได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ความสำเร็จครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ และให้มีรายละเอียดของโครงการอย่าง

เพียงพอ โครงการในแต่ละปีครบถ้วนรวมให้เป็นเล่มเดียวกันเพ่ือสะดวกในการนำไปใช้ให้มีการประเมินผล การ

ปฏิบัติงานตามแผนเพื่อเปรียบเทียบผลความสำเร็จและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง รวมทั้งจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเองทุกป ี

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  ไม่มี 
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15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 15.1 การบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 1) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2564 – 2567 ระยะเวลา 4 ปีโดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบ

ด้าน ด้วยกระบวนการ SWOT อย่างมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง วัด บ้าน โรงเรียน ซึ่งมีค่านิยมร่วมกันดังนี้ มี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน ร่วมทำงานเป็นทีมเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ทักษะงานอาชีพ” เอกลักษณ์ 

“พังตรุสร้างงาน เส้นสานงานสวย” อัตลักษณ์ “นักเรียนมีความเป็นไทย ยิ้มใสไหว้สวย” คำขวัญ “มีความรู้ คู่

คุณธรรม”ซึ่งเป็นแนวทาง เข็มทิศในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ตรงกับบริบท ความต้องการของชุมชน 

ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่เน้นให้การศึกษาด้านทักษะงานอาชีพเป็นสำคัญ โดยใช้หลักการศาสตร์พระราชาบรูณา

การในการจัดการศึกษาท้ังระบบ 

 2) การจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม และหลักการ

กระจายอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4  ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ มีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ใน

การปฏิบัติงานมีการประชุม วางแผน ในรูปของคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย

ผู้ปกครอง เป็นตัวแทนของ วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน ร่วมบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 3) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นเป็นการบริหารจัดการงบประมาณของ

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โดยการจัดทำโครงการที่สนองต่อการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.

2564 – 2567 โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย

บริหารงานงบประมาณ และฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ และให้แต่ละฝ่ายจัดทำโครงการสนองนโยบายตาม
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แผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการสรุปโครงการทุกปี เพ่ือนำผลการดำเนินการในแต่ละโครงการมาวิเคราะห์ ในการ

ปรับปรุง พัฒนาโครงการ หรือควรยุติโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 4) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนวัดหนองพังตรุเป็นโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัด

กาญจนบุรี จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจึงจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี

การศึกษา 2564 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 10 

สมรรถนะของจังหวัดกาญจนบุรีตามหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย พ.ศ. 2560 และหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2561 

และฉบับปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ตรงตามจุดเน้นแผนพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเน้นทักษะด้านงานอาชีพเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย

กระบวนการ ACTIVE LEARNING และวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหารอบด้านในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  

 5) การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นครู

มืออาชีพ ในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิต และมี

ทักษะอาชีพ 

  15.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  
             นักเรียนมีคุณธรรม มีสติปัญญา มีความสุข ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสืบสานความ

เป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
 2. จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชนมีส่วนร่วม  

3. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
 1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 2. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 4. โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ การบริหารการจัดการศึกษา  

อัตลักษณ์  
“นักเรียนมีความเป็นไทย  ยิ้มใสไหว้สวย” 

เอกลักษณ์ 
พังตรุสร้างงาน เส้นสานงานสวย 

 
 

  

 

 

 

 

 

16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
      16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
1. คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

วิธีการดำเนินการ 
วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กโรงเรียนวัดหนองพังตรุมุ่งเน้นให้เด็กบรรลุตาเป้าหมาย   

โดยมีวิธีการพัฒนาเด็กตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
          การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

บูรณาการแบบสัมพันธ์วิชาตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตรประจำวัน
เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางด้านร่างกายตาม
ความถนัดและความสนใจ จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
ปลูกฝังให้เด็ก สนใจกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน 
จัดอาหาร กลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพเด็ก 
มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมอนามัยดีมีสุข กิจกรรมกีฬาหนู
น้อยแข็งแรง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมสนุก
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กับเสียงเพลง ด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมหนูน้อยรู้ทันเทคโนโลยี ภัยจากสื่อออนไลน์ ให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ กิจกรรม
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลห้วยไร่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากสภาวะเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 
การตรวจความสะอาดของร่างกาย ผม เล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ของเด็กเป็นรายบุคคล  

           การพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมเด็กให้มีลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกทาง อารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่ เหมาะสมกับวัย มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหนูน้อยนัก
จินตนาการสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องให้เด็กได้แสดงออก
ทางความคิดความรู้สึกตามจินตนาการของตนเอง เด็กมีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส ควบคุม
อารมณ์ ของตนเองได้ เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่างๆ  'ฝึก
ทำงานศิลปะอย่าง มีข้ันตอนทำให้ผลงานศิลปะแสดงออกจาก ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมีการนำเสนอผลงาน
ของเด็ก เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม ยกย่องให้
กำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและทำกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อีกท้ังกิจกรรมทีท่ำ
นิจวัตรประจำวันมีการสอดแทรก ปลูกฝังการปฏิบัติตนการมีกริยามารยาท การเดิน การไหว้ การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม  

          การพัฒนาด้านสังคม ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี 
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การรักการทำงาน 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็กในการอยู่ร่วมในสังคมต่อไป โดยจัดให้เด็กได้ทำ
กิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการทำกิจกรรมเดี่ยว ทำกิจกรรมคู่ ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ จัด
กิจกรรมตามมุมต่างๆ ให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การได้ร่วมกิจกรรมการเลือกประธาน
นักเรียนในโรงเรียน การเลือกหัวหน้าห้องผลัดกันเป็นผู้นำ ผู้ตามและร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของตนเอง 
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์  

        การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพซึ่ง
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
ความคิดรวบยอด สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กได้ฝึกทักษะทางภาษา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ด้วยการสังเกต ทดลอง สำรวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการทดลอง และการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับปฐมวัย  กิจกรรมจัด
ประสบการณ์ 6 หลักกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทำให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมพัฒนาภาษา ฟังนิทานจากครู 
จัดให้มีมมุหนังสือ ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกอ่านตามความสนใจเข้าห้องสมุดของโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์    

ผลการดำเนินการ  
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          ผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายทำให้เด็กมี
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จิตใจเบิกบาน อารมณ์แจ่มใส ช่วยเหลือตนเองได้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข สามารถสื่อสารและ คิดหาคำตอบได้ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการร่างกายร้อยละ100  ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ร้อยละ 93.33 ด้านสังคม ร้อยละ 91.11 และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 88.89 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  
3. แบบประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  
4. ตารางกิจกรรมประจาวัน  
5. ข้อตกลงของห้อง  
6. เกียรติบัตร  
7. สรุปผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับปฐมวัย 
8. สรุปผลโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
9. รูปภาพกิจกรรม 
 

2. จุดเด่น  
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนดมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งมีกิจกรรมพัฒนา
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พ่อแม ่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 
3. จุดที่ควรพัฒนา  
 1.เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง อดทนฟัง ยังมีการเล่น พูดแทรกขณะร่วมสนทนา การขาดระเบียบ

วินัยในตนเองต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน การวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหา 

      2. ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์แบบ Mind Mapping เพ่ือให้เด็กได้ฝึกคิดอย่าง
เป็นระบบ 

 
 
 
 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ   
    การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมด้านร่างกาย 

อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญาต่อเด็กอย่างมากสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กคือการต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
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และเรียนรู้เท่าทันสื่อเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ควรมีบทเรียนรู้เท่าทันสื่อที่ให้เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัยใน
ลักษณะปลูกฝังคุณธรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

วิธีการดำเนินการ 
          การบริหารและการจัดการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ในสถานการณ์โควิด 19 ในระดับชั้นปฐมวัย

ดังนี้  
1.1 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 

สถานศึกษาปฐมวัย สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยมีวีดีโอตัวอย่างกิจกรรมทั้ง 6 
กิจกรรมส่งให้กับผู้ปกครองได้ดูแบบอย่างและมีวีดีโอการจัดกิจกรรมจากครูผู้สอนส่งให้ผู้ปกครองได้ศึกษาและ
ปฏิบัติตาม  

1.2 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้การทำสื่อออนไลน์ ใบกิจกรรม ใบงาน 
ส่งให้กับผู้ปกครองได้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่บ้าน โดยใช้สถานการณ์จริงที่บ้าน สื่อที่มีอยู่บ้าน
หรือครูจัดหาสื่อบางส่วนให้กับผู้ปกครอง โดยนัดหมายผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนและนัดส่งงานกับครูผู้สอนเป็น
ระยะ เพ่ือให้ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการร่วมกับผู้ปกครอง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ให้มีการพัฒนาการตรงตามวัยของนักเรียน 

1.3 การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (การเยี่ยมบ้าน) โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือพูดคุย 
ทางโทรศัพท์ ในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลนักเรียนรอบด้าน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความสุข มี
พัฒนาการที่ดีตรงตามวัย 

ผลการดำเนินการ  
         โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้านตามบริบทของท้องถิ่น ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม มีครูตรงตามสาขาการศึกษาปฐมวัย ส่วนครูที่ไม่ตรงตามสาขาปฐมวัยมีการส่งเสริมให้พัฒนา อบรม
เพ่ือความชำนาญในวิชาชีพ ครูได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ การบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 
3. แผนปฏิบัติการ 
4. รายงานการปฏิบัติงาน/อบรม 
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2. จุดเด่น  
     การบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  
 
3. จุดที่ควรพัฒนา  
     ปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้เพียงพอต่อเด็กและหลากหลายเพื่อการพัฒนาเด็กเต็ม

ศักยภาพและความปลอดภัยของเด็ก จัดหาสื่อและอุปกรณ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก 
     จัดครูให้ตรงสาขาและครบชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กให้ตรงศักยภาพ 
 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ 
    โรงเรียนเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้กว้างขวางมากข้ึน ให้มีช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารอย่างทันสมัย และทันท่วงที เพ่ือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
1. คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

วิธีการดำเนินการ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นหลัก โดย
จะแจกใบงานหรือใบกิจกรรมให้นักเรียนทำและส่งเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
รูปแบบออนไลน์ โดยครูจะสอนผ่านโปรแกรม Line  Meeting  หรือครูจะส่งคลิป VDO การสอนให้นักเรียน
ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ในกลุ่มไลน์แต่ละชั้น โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการเปิดเข้าโปรแกรม
และเปิดคลิป VDO ให้เด็กได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่สะดวก และสามารถสอบถามเพ่ิมเติมในไลน์ส่วนตัวของครูผู้สอน
ได้ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์ปกติจึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site และปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site โดย
นักเรียนมาครบทุกคน และปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด  มีการปรับสถานที่ในการรับประทานอาหาร
กลางวันของนักเรียนให้รับประทานภายในห้องเรียนเพื่อความเหมาะสม และปลอดภัย 

          การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการ ประชุม/
อบรม/สัมมนาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
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ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้ทันสมัย ปรับให้มีการเรียนรู้เรื่องอาเซียน 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาครูให้สามารถจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ครูบริหารจัดการขั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ 
เหมาะสม  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนได้จัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มี
ความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในเซิงบวกและเกื้อกูล โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน คำนึงถึงความ
เหมาะสมกับวัยและความปลอดภัยต่อเด็ก ใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย  

         ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท  สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดการศึกษา เด็กเป็น
รายบุคคล บันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจำชั้น มีการสรุปผลการประเมิน  ด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   โรงเรียนมี
กระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตร
ประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กจัดทำรายงานประจำตัวเด็ก 
เพ่ือรายงานผลพัฒนาการเด็กในทุกด้าน เป็นประจำภาคเรียน เสนอต่อผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการ
ส่งต่อข้อมูลเด็กในระดับสูงขึ้น  

ผลการดำเนินการ  
         จากผลการที่ครูได้จัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญด้วยโครงการและกิจกรรมอย่าง

หลากหลายส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง จิตใจดี อารมณ์แจ่มใส สติปัญญาดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เด็กอนุบาลปีที่ 1-3 ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านร่างกายร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 93.33 มีพัฒนาการด้านสังคม และร้อยละ 91.11   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 
88.89 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
1. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
2. แบบบันทึกสื่อการสอน  
3. ชิ้นงานเด็ก  
4. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
5. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
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5. รูปภาพกิจกรรม 
 

2. จุดเด่น  
- ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียน  
 

  3. จุดที่ควรพัฒนา 

    - พัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและมีความ

เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
   จัดประสบการณ์ให้ทั่วถึงเด็กทุกคนอย่างต่อเนื่อง และให้ตรงกับความต้องการของเด็กเป็น รายบุคคล 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถของเด็ก อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 

16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 วิธีการดำเนินการ 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551และฉบับปรับปรุง 2560 เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองพังตรุจึงกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่  1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสรรถนะมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพสำหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ  มีสุขภาวะทาง
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ร่างกายและสังคมความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายโรงเรียนวัดหนองพังตรุมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้น
เรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มี  
ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามนโยบายของผู้บริหารการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายและเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การทำ
ขนม การแปรรูปอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัว การเป็นช่างตัดผม เป็นต้น โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาใน
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ จำแนก 
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสำคัญจำเป็นรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์  
รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภทยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษาของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
ระหว่างวัย 
 ผลการดำเนินการ  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 73.33 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
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 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 92.67 ความ
ภูมิใจใน ท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 96.84 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 97.22 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 91.49 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.56 ซึ่งสูงกว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

1. ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

2. ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

4. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 

5. แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 
2564  

6. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564 

7. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564  

8. แบบสำรวจภาวะโภชนาการของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564  

9. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ป.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2564   

10. ผลการบันทึกความดี       

11. ผลการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

12. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 

13. รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต/โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน/

โครงการโรงเรียนสีขาว/โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน/โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ   

 

 2. จุดเด่น 
 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 73.33 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียน ผลการส่งเสริมคุณลักษณะทีแ่ละค่านิยมที่ดีทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่เด่น คือนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด รวมทั้ง นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
คนดีตามวิถีทางชาวพุทธ เช่น การมีน้ำใจต่อผู้อ่ืน  เสียสละ  อดทน มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวที มีความ
ซื่อสัตย์  เคารพกฎหมายและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย  
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 3. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณและ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน  
 2. ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนให้มากขึ้น  
 3. ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน  
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
 1. ควรส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณให้สูง
กว่า เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนดอย่างต่อเนื่อง  
 2. ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนและโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
และ การสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 3. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม เพ่ือฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมนำเสนอผลงานในห้องเรียน และมีการนำไปใช้และเผยแพร่  
 4. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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 1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  
 วิธีการดำเนินการ  

 การบริหารและการจัดการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ในสถานการณ์โควิด-19 ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1.4 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ที่บ้าน มีการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปกครองในการเป็นครูสอนร่วมกันกับครู ผ่านทางระบบ
ออนไลน์  เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการ Active Learning มีวี
ดีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอนจากครูผู้สอนส่งให้ผู้ปกครองได้ศึกษาและปฏิบัติตาม  

1.5 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ การทำสื่อออนไลน์ ใบกิจกรรม ใบงาน 
ส่งให้กับผู้ปกครองได้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่บ้านเป็นครูสอนนักเรียน โดยใช้สถานการณ์จริงที่
บ้าน สื่อที่มีอยู่บ้าน หรือครูจัดหาสื่อบางส่วนให้กับผู้ปกครอง มีการนัดหมายผู้ปกครองมารับใบงานที่โรงเรียนและ
นัดส่งงานกับครูผู้สอนเป็นระยะ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ประเมินการเรียนรู้เป็นระยะที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

1.6 การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (การเยี่ยมบ้าน) โดยใช้ระบบออนไลน์หรือพูดคุย 
ทางโทรศัพท์ในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลนักเรียนรอบด้าน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความสุข 
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ผลการดำเนินการ  
 จากภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการ
บริหาร จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนใน การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความ ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2) แผนปฏิบัติการประจำปี 
3) บันทึกการนิเทศ 
4) บันทึกการประชุมครู/คณะกรรมการสถานศึกษา 
5) จดหมายข่าว/facebook โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
6) รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7) รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/โครงการนิเทศภายใน/โครงการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและส่วนราชการใน
ชุมชน/โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อต่างๆ/โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา/โครงการพัฒนาบุคลากร/โครงการบริหารจัดการงบประมาณ/โครงการพัฒนางาน
ธุรการและงานสารบรรณ 
 
 2. จุดเด่น  
 โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของ ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้ าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และบริหารงานโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา  
  1. ส่งเสริมความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

  2. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้     
       3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
       4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
  1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาให้เกิดความเป็นไป
ได้ในการ ปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
       2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  
       3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
       4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย  
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       5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ สภาพของสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  วิธีการดำเนินการ  

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นหลัก 
โดยจะแจกใบงานหรือใบกิจกรรมให้นักเรียนทำและส่งเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานรูปแบบออนไลน์ โดยครูจะสอนผ่านโปรแกรม Line  Meeting  Google Meet และ Zoom หรือครูจะ
ส่งคลิป VDO การสอนให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ในกลุ่มไลน์แต่ละชั้น โดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง หากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจสามารถสอบถามเพ่ิมเติมในไลน์ส่วนตัวของครูผู้สอนได้ตลอดเวลา เมื่อ
สถานการณ์ปกติจึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site โดยนักเรียนมาครบทุกคน และ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด  มีการปรับสถานที่ในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนให้
รับประทานภายในห้องเรียนเพ่ือความเหมาะสม และปลอดภัย 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551และฉบับปรับปรุง 2560 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ ผลที่ได้มาปรับปรุ งการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ 
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กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศ
ตาม สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 
 ผลการดำเนินการ  
 จากภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุมให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครู มีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 1) แผนการจัดการเรียนรู้  
 2) แบบบันทึกการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด 
 3) กิจกรรม PLC  
 4) วิจัยในชั้นเรียน  
 5) แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
 6) ผลงาน/แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 7) โครงการนิเทศการสอน 
 8) โครงการร้านค้าโรงเรียน  
 9) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 10) โครงการพัฒนาบุคลากร  
 11) โครงการธนาคารขยะ 
 
 2. จุดเด่น  
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถ นำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2. มีระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน  
 3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนได้        
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     3. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  

  1. ควรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนได้  

 3. ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง และนำผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างม ี

ความสุขอย่างต่อเนื่อง  

 5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 

จำนวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนสิัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 
(78.00)  

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

น
พิจ

าร
ณ

าย่
อย

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
45 45 100.00  

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวไดด้ี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ด ี

 
45 45 100.00  
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1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสยั 

 
45 45 100.00  

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลีย่งสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิง่แวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

 

45 45 100.00  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 
(79.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

2.1 ร้อยละของเด็กรา่เริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรูส้ึกไดเ้หมาะสม 

 
45 45 100.00  

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจอดทนในการรอคอย  45 45 100.00  

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 
45 45 100.00  

2.4 ร้อยละของเด็กมีจติสำนึกและค่านิยมที่ด ี  45 45 100.00  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก 

 
45 45 100.00  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  45 45 100.00  
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รูห้น้าท่ีรับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น 

 
45 45 100.00  

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตยส์ุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

 
45 45 100.00  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

 
45 45 100.00  

 

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 

จำนวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

3 พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
(85.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

 
45 45 100.00 

 

3.2 ร้อยละของเด็กประหยดัและพอเพียง  45 45 100.00  
3.3 ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน 

 
45 45 100.00 

 

3.4 ร้อยละของเด็กมมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ

 
45 45 100.00 
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กับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤตกิรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 
45 45 100.00 

 

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

 
45 45 100.00 

 

4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 
(79.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
45 45 100.00 

 

4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามในสิง่ที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ 

 
45 45 100.00 

 

4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั 

 
45 45 100.00 

 

4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด 
รวบยอด การคดิเชิงเหตผุลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้

 

45 45 100.00 

 

4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ เคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 
45 45 100.00 

 

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้

 
45 45 100.00 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1   ระดับ ดีเลิศ  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 100.00 ยอดเยี่ยม 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1     บรรลุ        ไมบ่รรลุ          

 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี้  

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 
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5. ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80.00-100 
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    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 
    

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เตรียมความพร้อมและ 
ไม่เร่งรัดวิชาการ 

 
    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน้นการเรยีนรูผ้่านการเล่น 
และการลงมือปฏิบตัิ  

 
    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่น 

 
  

  

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

 
    

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ   3 ด ี

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

2.1 จัดครูครบชั้น      
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ ์      
2.3 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย      
2.4 จัดครูไมจ่บการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 

 
    

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 

 
    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสตูรสถานศึกษา 

 
 

   

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
 

   

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจดั
กิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

 
 

   

3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว      
3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 
4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

     

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย      
4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 

     

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย       
4.5 มีสื่อการเรยีนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่สำหรับเด็กมดุลอด ปีนป่าย 
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

5.1 อำนวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู ้

     

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและใช้สื่อใน
การจัดประสบการณ ์

     

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์      
5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

     

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์

     

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และอตัลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน 

     

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา      
6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี และรายงานผลการประเมนิตนเองให้
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หนว่ยงานต้นสังกดั 
6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2   ระดับ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 4.50 ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2    บรรลุ           ไมบ่รรลุ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี้  

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 
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 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
(79.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  2 2 100.00  

1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ ์
จากการวิเคราะหม์าตรฐานคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ในหลักสตูรสถานศึกษา 

 
2 2 100.00  

1.3 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก 
ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณจ์ิตใจ ด้าน 
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไมมุ่่งเน้นการ 
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงดา้นเดียว 

 

2 2 100.00  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
(79.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับประสบการณ์

เดิม 
 

2 2 100.00 
 

2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเดก็เป็นรายบุคคล 

 
2 2 100.00 
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หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ 
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

 
2 2 100.00 

 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 
(79.00) 

  87.50 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 
2 2 100.00 

 

3.2 จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับ 
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 
2 2 100.00 

 

3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดแูลตน้ไม้ เป็นตน้ 

 
2 2 100.00 

 

3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรบัการเรยีนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คดิและหา
คำตอบ เป็นต้น 

 

2 1 50.00 

 

 
 
 
 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก  

ดีเลิศ 
(79.00) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย 

 
2 2 100.00 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย 
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วม 

 
2 2 100.00 

 

4.3 นำผลการประเมินที่ไดไ้ปพัฒนาคุณภาพ เด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
2 2 100.00 

 

4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใช้ 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

 
2 2 100.00 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 96.87 ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3    บรรลุ            ไม่บรรลุ 

เกณ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

ดเีลิศ 
(75.00) 

  79.75 ดีเลิศ 
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ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ

ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 142 104 73.05  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแตล่ะ

ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 142 101 70.80  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตล่ะ

ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 142 114 80.13  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่

ละดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 142 95 66.61  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา 

ดีเลิศ 
(70.00) 

  78.95 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตรต่รองอย่างรอบคอบ

โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ 

 142 112 78.01  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  
 142 116 80.96  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล  142 111 77.88  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี (68.00)   65.99 ดี 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม

ความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
 142 103 69.51  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 

อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 

ผลผลติ 

 142 93 62.46  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ด ี
(68.00) 

  80.88 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 142 115 80.88  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่าง

สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 142 115 80.88  

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) ผลการประเมิน  
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่
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กำหนด 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี (67.00)   81.70 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม

หลักสตูรสถานศึกษา 
 142 121 84.99  

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ

เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
 142 119 83.12  

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล

การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น 

ๆ 

 142 77 61.96  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ดีเลิศ 

(73.00) 
  86.85 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติทีด่ีในการศึกษาต่อ  
 142 125 87.96  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติทีด่ีในการจัดการ การทำงานหรือ

งานอาชีพ 

 142 122 85.74  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีดี่ตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
ดีเลิศ 

(83.00) 
  92.67 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   
 142 128 91.20  

1.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

 142 132 94.14  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
(83.00) 

  96.84 
ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย 
 142 138 97.22  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทัง้ภูมิปัญญา

ไทย 

 142 137 96.45  
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ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ดีเลิศ 

(83.00)   100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
า

ย่อ
ย 

ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับและอยูร่ว่มกันบนความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

 142 138 97.22  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
(83.00) 

  93.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก

อย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย  

 142 129 90.66  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคนอื่น

อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความขัดแย้งกับ

ผู้อื่น 
 142 131 92.32  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 ระดับ ดีเลิศ ผลประเมินมาตรฐานที่ 1 85.23 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้  

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 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

1.1 กำหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
  

  

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกดั 

 
  

  

1.3 กำหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

   
  

1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
    

1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

 
    

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ   3 ด ี

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

   
  

2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   
  

2.3  มีการบริหารอตัรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และระบบการนิเทศภายใน 

 
    

2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา      
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 
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3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
  4 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

 
    

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 
  

  

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้นคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจรงิ  

 
    

3.4 กำหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเปา้หมาย  

   
  

3.5 สถานศึกษามีการปรบัปรุง และพัฒนาหลักสตูรให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

 
    

 
 
 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด ี   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

 
    

4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่
มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 
    

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรา้งนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

   
  

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ด ี
  4 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูเ้ป็น
รายบุคคล และเป็นกลุม่ 

 
    

5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้      
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และมีความปลอดภัย 
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 

 
    

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
  5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.4 ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจดัการและการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

  

  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2 ระดับ ดีเลิศ ผลประเมินมาตรฐานที่ 2 4 ดีเลิศ 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   สูงกว่าเป้าหมาย   ตามเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้  

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 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(70.00) 

  72.22 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

น
พิจ

าร
ณ

า
ย่อ

ย 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

 
18 16 88.88  
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1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

 
18 15 83.33  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะสำหรับผู้ที่มี
ความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

 
18 6 33.33  

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

 
18 13 72.22  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

 
18 15 83.33  

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(70.00) 

  70.36 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 

1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู ้

 
18 14 77.77  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู ้

 
18 12 66.66  

1.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหาความรูด้้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
18 12 66.66  

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
(70.00) 

  77.77 ดีเลิศ 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ

มีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  
 

18 12 66.66  

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู 

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรยีนรู้ 

สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

18 16 88.88  

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ด ี
(69.00) 

  80.55 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด

็นพ
ิจา

รณ
าย

่อย
 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 
18 15 83.33  

4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
18 16 88.88  

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล 

 
18 10 55.55  

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 
18 17 94.44  

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 
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5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ด ี
(69.00) 

  80.55 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

นพ
ิจา

รณ
าย่

อย
 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้

และประสบการณ์ในการจัดการเรยีนรู้ 
 

18 14 77.77  

5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ของตนเอง 

 
18 15 83.33  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับ ดีเลิศ สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 76.29 ดีเลิศ 
การประเมินมาตรฐานที่ 3     สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้  

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 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
   3.1 ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
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     3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่

1 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
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3 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
4. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
    4.1 ระดับปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
      เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
และมีโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งมีกิจกรรม
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิ อดทนฟัง มีเหตุผล การคิด
แก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิน่ จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้น
เรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้เพียงพอต่อ
เด็กและหลากหลายเพื่อการพัฒนาเด็กเต็มศักยภาพ
และความปลอดภัยของเด็ก จัดหาสื่อและอุปกรณ์ใหม่ๆ 
ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก 
 2. ส่งเสริมและจัดครูให้ตรงสาขาและครบชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาเด็กให้ตรงศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
       การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ
เป็นแบบอย่างที่ด ีสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลง
มือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ส่งเสริมการนำผลประเมินไปพัฒนาจนเกิดนวัตกรรม
ใหม่และสามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างที่ศึกษาต่อยอด
ได้ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของเด็ก   
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีพร้อมให้มีความเป็นเลิศ 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 การสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีขาดความพร้อมให้มีความพร้อมมากยิ่งข้ึน 
  ฯลฯ 
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     4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป ร้อยละ 73.33 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ผลการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีทำ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณและ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายมากข้ึน  
      2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนให้มาก
ขึ้น  
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ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เด่น คือผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ทางโรงเรียน
กำหนด รวมทั้ง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ตามวิถีทางชาวพุทธ เช่น การมีน้ำใจต่อผู้อ่ืน  
เสียสละ  อดทน มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู
กตเวที มีความซื่อสัตย์  เคารพกฎหมายและปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 

       3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ ส า ร ด้ ว ย กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ด้ า น 
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายและเห็นความสำคัญของการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ได้ เข้ าร่วมเป็ น
โรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
โดยใช้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของ ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารงานโดยใช้
กระบวนการ PLC เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       1. ส่งเสริมความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
       2. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง       
       3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
       4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     1. ค รู จั ด กิ จ ก รรมการ เรี ย น ก ารสอน ผ่ าน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       1. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
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กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถ นำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      2. มีระบบการนิ เทศติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน  
      3. ครูมีการบริหารจัดการชั้น เรียนเชิงบวก 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

และมีการเผยแพร่  
        2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใชส้ื่อ เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนได้        
        3. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน  

แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น 

แผนปฏิบัติการที่  2 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  

แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ
ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 แผนปฏิบัติการที่  4 พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเอง และ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

แผนปฏิบัติการที่  5 พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

แผนปฏิบัติการที่ 6 พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการเจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  

แผนปฏิบัติการที่  7 พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็น ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 แผนปฏิบัติการที่ 8 พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมใน แต่ละช่วงวัย 
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ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย  ในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน 
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มาตรา 9 (3) 
ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่งคือมีการกำหนด  
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทและมาตรา  48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาการคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา  

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

(นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 
2564 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

                การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

............................................................. 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 มีจำนวน  

3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์  
3) มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย  

หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้  
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
3) อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
4) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษามีและทุก  

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

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

โดยที่ มี ก ารป ระกาศใช้  กฎกระทรวงการประกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า พ .ศ . 2561ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 

รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึงจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

มาตรฐานการศึกษา  
 

ค่าเป้าหมาย(ระดับคุณภาพ)  
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพเด็ก  ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก 
จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

1) เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี 
1.1 นักเรียนร้อยละ 83 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
      ประเมินของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ 

สถานศึกษา 
1.3 นักเรียนร้อยละ 83 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา 
2) เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน สัมพันธ์กัน  
      2.1 นักเรียนร้อยละ 83 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  

อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        2.2 นักเรียนร้อยละ 83 สามารถใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
              ประเมินของสถานศึกษา 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1)  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
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2) 
 
 
3)      

1.1 นักเรียนร้อยละ 83 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
      ประเมินของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมิน     
       ของสถานศึกษา 
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
2.1 นักเรียนร้อยละ 83 สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการ 
     เคลื่อนไหว อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
ประเมินของสถานศึกษา 
3.1 นักเรียนร้อยละ 83 ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือ แบ่งปัน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3 นักเรียนร้อยละ 83 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ 
     สถานศึกษา 
3.4 นักเรียนร้อยละ 83 มีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคม  

1. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- นักเรียนร้อยละ 83 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตาม 

                    เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 83 มีวินัยในตนอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 83 ประหยัดและพอเพียง อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ 

สถานศึกษา 
2. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย  

- นักเรียนร้อยละ 82 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ 83 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

3. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี 
                  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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- นักเรียนร้อยละ 83 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

  -    นักเรียนร้อยละ 83 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมิน    
    ของสถานศึกษา  

        -     นักเรียนร้อยละ 83 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
            ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
1)  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
  - นักเรียนร้อยละ 83 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์   

       การประเมินของสถานศึกษา  
  - นักเรียนร้อยละ 83 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การ 

      ประเมินของ สถานศึกษา  
2)  นักเรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการคิดรวบยอด อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา  
-  นักเรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา  
-  นักเรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ อยู่ในระดับ ดี ตาม

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
3) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

-  - นักเรียนร้อยละ 83 เล่น/ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

  - นักเรียนร้อยละ 83  แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

4) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
  - นักเรียนร้อยละ 83 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมิน

ของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์
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การประเมินของสถานศึกษา  
 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

1)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

2)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ 
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

3)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง ของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ  
ท้องถิ่น อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
     1)   สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษา ปฐมวัย  

       หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
      2)   จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์สถานศึกษาส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรูความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้  

1)  การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

2)  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา  

3)  ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน พัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

4)  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
  1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย อยู่ในระดับ ดี

เลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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2) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

3) มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก ธรรมชาติ 
สื่อสารหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการ 
1) สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และ อุปกรณ์ เพ่ือ  

  สนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของ 

  สถานศึกษา  

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
1)  สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณ์ของสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
2)  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

และดำเนินการตามแผน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3)  สถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และ

จัดทำรายงานประจำปี อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4)  สถานศึกษานำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

4) สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ  (ดีเลิศ ระดับ 4) 

 
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
      1)  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

   2) ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใน
หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

3)  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม  
   และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
1)  ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การ 

           ประเมินของสถานศึกษา  
2)  ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ   
     ตอบสนอง ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก แหล่งเรียนรู้ที่ 
     หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3)  ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือกระทำและสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง อยู่ในระดับ  

           ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
1) ครูจัดหองเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมิน 

ของสถานศึกษา  
2) จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3) เด็กมีสวนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม ้เป็นตน อยู่ใน 

ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของ เด็ก เช่น  

กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาคำตอบ 
เป็นต้น อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 
 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่  
หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

2) วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวของมีส่วนร่วม ครูนำผลการ 
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณท่ี มีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 

 

 
 
 



129 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
มาตรฐานการศึกษา  

 
ค่าเป้าหมาย(ระดับคุณภาพ)  

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาด้านคุณภาพของผู้เรียน จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพดีเลิศ

(ระดับ 4)  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา 

     1)   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
           1.1)  นักเรียนร้อยละ 68 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดบัดี ตาม 
                  เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
           1.2)  นักเรียนร้อยละ 68  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ 
                  สื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ  

1.3)  นักเรียนร้อยละ 68 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์การ 
                 ประเมินของสถานศึกษา  

1.4 )  นักเรียนร้อยละ 68 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของ 
  สถานศึกษา  

 

      2)นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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และแก้ปัญหา  
          2.1) นักเรียนนักเรียนร้อยละ 63 ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ 
                 เขียน อยู่ในระดับดีเลิศ  
          2.2) นักเรียนร้อยละ 63 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด อยู่ใน 
                 ระดับดีเลิศ  
          2.3) นักเรียนร้อยละ 63 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 
                 ตามเกณฑ์อยู่ในระดับดีเลิศ  

 

    3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
         3.1)  นักเรียนร้อยละ 68 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
                 การประเมินของสถานศึกษา  
         3.2)  นักเรียนนักเรียนร้อยละ 68 มีผลงานจากการทำโครงงาน/ส่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย 
                 หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ นวัตกรรม ในระดับดี 
         3.3)  นักเรียนร้อยละ 68 สามารถสร้างนวัตกรรม นำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ นวัตกรรม ใน
ระดับด ี 

 

   4) นักเรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
       4.1)  นักเรียนนักเรียนร้อยละ 68 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้ 
                เทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดับดี  
       4.2)   นักเรียนร้อยละ 68 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
                เทคโนโลย ีในระดับด ี 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

     5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          5.1) นักเรียนร้อยละ 63 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.2) นักเรียนร้อยละ 58 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.3) นักเรียนร้อยละ 83 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.4) นักเรียนร้อยละ 63 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
                 ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.5) นักเรียนร้อยละ 73 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึน้ไป  
          5.6) นักเรียนร้อยละ 73 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.7) นักเรียนร้อยละ 68 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3  
                 ขึ้น ไป  
          5.8) นักเรยีนร้อยละ 58 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี 3 ขึ้นไป  
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      6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีงานอาชีพ  
          6.1) นักเรียนร้อยละ 73 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ใน 
                 ระดับดีเลิศข้ึนไป  
          6.2) นักเรียนร้อยละ 73 มีผลการประเมินนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีอยู่ในระดับดี 
                 เลิศขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
          6.3) นักเรียนร้อยละ 73 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
                 การประเมินของสถานศึกษา  

 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา 
     1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
         1.1) นักเรียนร้อยละ 83 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป  
         1.2) นักเรียนร้อยละ 83 มีผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป  

 

     2) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
         2.1) นักเรียนร้อยละ 83 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณีของท้องถิ่นอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี  
         2.2) นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักสถาบันหลักของชาติ และความภูมิใจ 
                ในประเพณ ีวัฒนธรรมและความความเป็นไทยในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของ 
                สถานศึกษา  

 

     3) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
         3.1) นักเรียนร้อยละ 83 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและยอมรับ   
                ความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
         3.2) นักเรียนร้อยละ 83 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   
                และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ในระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

      4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
          4.1) นักเรียนร้อยละ 83 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
                 มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในระดับดีเลิศ  
         4.2) นักเรียนร้อยละ 83 มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมาพลศึกษาหรือสำนักงาน 
                กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับดีเลิศ  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
ประเด็นการพิจารณา 

   2.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
          2.1.1) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนและได้รับความ 
                    เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  

 

   2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
          2.2.1) สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารที่เป็นระบบครอบคลุมด้านคุณภาพผู้เรียน บุคลากรและ 
                    การบริหารจัดการ  
          2.2.2) สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
          2.2.3) สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร 
                    และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
          2.2.4) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ 
                   นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ  
          2.2.5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

 

    2.3 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
          2.3.1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
                    สามารถตรวจสอบได้  
          2.3.2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
          2.3.3) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 

     2.4 โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
           2.4.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  
                    เฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ปี  
          2.4.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชน  
                   แห่งการเรียนรู้  
          2.4.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพและนำมาใช้ในการ 
                    พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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2.5.1)  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพทางกายภาพในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ  

2.5.2)  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ  
 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
2.6.1)  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ  

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

ประเด็นการพิจารณาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
จำนวน 5 ประเด็น การพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ประเด็นการพิจารณา 

    3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
          3.1.1) ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีรูปแบบ 
                    เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สร้างองค์ 
                    ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง  

 

    3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
         3.2.1) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่ 
                   หลากหลายที่หลากหลาย  

 

   3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
         3.3.1) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กท่ีจะเรียนรู้ สามารถ 
                  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

   3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
         3.4.1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ 
                   และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
                   ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

 

   3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
         3.5.1) ครูร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ 
                   พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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คำสั่งโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

ที่  35.5/2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

…………………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดให้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จะดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนั้น 

1. คณะกรรมการอำนวยการและนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 1. นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวอัจฉรา  ยืนยง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 3. นายนิสิทธิ  คงประสงค์  ข้าราชการบำนาญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   คร ู         กรรมการ 

 5. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครูชำนาญการ        กรรมการ 

 6. นายวิเศษ  ชูศรี             พนักงานราชการ        กรรมการ 

 7. นางเสาวนีย์  เศษศรี   คร ู         กรรมการ/เลขานุการ 

 8. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์   คร ู               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  
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2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1-3 

1. นางสาวบุปผา  หนุนภักดี  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นางศิลามณี     นาคศรีพงค ์ ครู    กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 

 1. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  ครู   ประธานกรรมการ 

2. นางจีราภรณ์   ปานเรือง  ครู   กรรมการ 

3. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู   กรรมการ 

  4. นางสาวอัจฉรา  ยืนยง   ครู   กรรมการ 

  5. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   ครู   กรรมการ 

  6. นางสาวจิตรดา  พัฒน์ทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  7. นายชยพล  มากบุญมา   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

  8. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  9. นายรวยฤทธิ์  สามประทีป  ครู   กรรมการ 

  10. นางอรทัย  มาทอ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  11. นางสาวกรรรณิการ์  สวนจันทร์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

  12. นายวิเศษ  ชูศรี   พนักงานราชการ  กรรมการ 

13. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี  ครูชำนาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มาตรฐานที่ 2 

  1. นางปภังกร  ทองเงิน   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นายชยพล  มากบุญมา   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

  3. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  ครู   กรรมการ 

  4. นางสาวสมใจ  บุญเต็ม   ธุรการ   กรรมการ 

  5. นางเมธินี  ไชยเววา   ครู    กรรมการ 
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  6. นายวิเศษ  ชูศรี   พนักงานราชการ  กรรมการ 

  7. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

มาตรฐานที่ 3 

 1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นายรวยฤทธิ์   สามประทีป  ครู    กรรมการ 

 3. นางจีราภรณ์   ปานเรือง  ครู   กรรมการ 

 4. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   ครู   กรรมการ 

 5. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

6. นางปภังกร   ทองเงิน   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำแฟ้มเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครูชำนาญการ   กรรมการ  
3. นางเมธินี  ไชยเววา   ครู    กรรมการ  
4. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู            กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2564 เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนต่อไป  

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นทิศทางใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

      สั่ง ณ วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

                      (นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 
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                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

ที่  18/2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR  

ประจำปีการศึกษา 2564 

…………………………………………….. 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตร 4 มาตร 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา  
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พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการ

ประเมิน โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (SAR) ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมการดำเนินงาน 

 1. นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวอัจฉรา  ยืนยง   ครู    กรรมการ 

 3. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   ครู    กรรมการ 

 4. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครู    กรรมการ 

 5. นายวิเศษ  ชูศรี   พนักงานราชการ  กรรมการ 

 6. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู   กรรมการ 

 7. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่  1. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

  2. อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนแก้ไข

ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2. คณะกรรมการดำเนินการ 

1. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์   ครู   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศิลามณี  จันทร์สุข   ครู   กรรมการ 

3. นางสาวบุปผา  หนุนภักดี   ครู   กรรมการ 

4 นางสาวอัจฉรา  ยืนยง   ครู   กรรมการ 

5. นางสาวจิตรดา  พัฒน์ทอง   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

6. นางปภังกร  ทองเงิน   ครู   กรรมการ 

7. นางแสงเดือน ไทยถานันดร์  ครู   กรรมการ 

8. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์   ครู   กรรมการ 

9. นางเมธินี  ไชยเววา   ครู   กรรมการ 

       10. นายรวยฤทธิ์ สามประทีป   ครู   กรรมการ 

11. นางสาวกรรณิการ์  สวนจันทร์  พนักงานราชการ  กรรมการ 

12. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู   กรรมการ 

13. นางอรทัย  มาทอ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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14. นายชยพล  มากบุญมา   ครู   กรรมการ 

15. นายวิเศษ   ชูศรี    พนักงานราชการ  กรรมการ 

16. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   ครู   กรรมการ 

       17. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครู   กรรมการ 

18. นางสาวจีราภรณ์  นาสา   ครู   กรรมการ 

19. นางสาวสมใจ    บุญเต็ม   ธุรการโรงเรียน  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่  1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีรายงานประจำปี

(SelfAssessment Report: SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  2. จัดทำเอกสารรายงาน  

  3. รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประเมินตามแบบประเมิน 

จัดทำรายงานให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการและนักเรียนมากที่สุด 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

      สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 

 

 

                      (นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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หลักฐานการเผยแพร่รายงาน SAR/ผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอืสาธารณชนรับทราบ 
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QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิวอาร์โค้ด เกียรติบัตร

สถานศึกษา ผอ.ครู นักเรียน 

คิวอาร์โค้ด ภาพกิจกรรมต่างๆของ 

โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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คิวอาร์โค้ด ภาพกิจกรรมที่แสดง 

ผลงานดเีด่นของโรงเรียน 

คิวอาร์โค้ด Face book ของ

โรงเรียน 

คิวอาร์โค้ด รายงานโครงการ

ต่างๆของโรงเรยีน 


