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บทสรุปผู้บริหาร  
ข้อมูลพื้นฐาน  
1. ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านซ่อง   
    สังกัด : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  กำญจนบุรี เขต 2 
    โทรศัพท ์:  092-254-9665 และ 098-828-9752 
    อีเมล ์: banzong9999@gmail.com 
    ปรัชญาของโรงเรียน :  ควำมรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์  : โรงเรียนบ้ำนซ่อง  เป็นสถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู้ มุ่งสู่ภำษำสู่สำกล เพิ่มผลทักษะอำชีพ  
                บนวิถีควำมพอเพียง  ผู้เรียนใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมีควำมสุข ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 พันธกิจ :  
  1. ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพครูตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ  
      Active Learning ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  2. พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อกำรศึกษำอย่ำงมี 
              คุณภำพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
  4. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ 
              ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในศตวรรษที่21 
  5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพ (Quality System  
     Management) และส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 
 เอกลักษณ ์: ภูมิทัศน์ร่มเย็น งำมเด่นมำรยำท 
 อัตลักษณ ์ : มำรยำทงำมอย่ำงไทย 
 
2. เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 
    อนุบำลปีที่ 1 ถึง อนุบำลปีที่ 3   จ ำนวนผู้เรียน   40  คน    จ ำนวนคร ู    3   คน 
    ประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวนผู้เรียน   82  คน    จ ำนวนคร ู    8   คน 
 
3. ผู้บริหารโรงเรียน   นำงยลพรรษย์   ศริิรตัน์    หมำยเลขโทรศัพท ์ 092-254-9665 
    วุฒิกำรศกึษำสูงสุด : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สำขำกำรบริหำรกำรศกึษำ   
    ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต ่วันที่  15  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. 2555   
    เป็นเวลำ   9   ปี  6   เดือน  15  วัน (นับถึงวันที่ 30 เดือนเมษำยน พ.ศ.2565) 
 
4. เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดจากส่วนกลาง (ไม่รวมเงินเดือนและค่ำจ้ำง)   จ ำนวน  854,630  บำท 
    เงินสนับสนุนที่ได้รับจำกเทศบำลต ำบลห้วยกระเจำ โครงกำรอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน  504,300  บำท 
    เงินบริจำค หรือกำรได้รับสนับสนุนอื่นๆ ที่ไดจ้ำกกำรระดมทรัพยำกรของโรงเรียน      จ ำนวน  - บำท 
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5. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5.1 แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ให้ควำมรู้เรื่อง 
1 วัดซ้องสำธกุำร 

 
วัดซ้องสำธกุำร หมู่ทีท่ี่ 13     
ต.ห้วยกระเจำ  อ.ห้วยกระเจำ   
จ.กำญจนบุร ี

- พระพุทธศำสนำ   (ประวัติ)  
- กำรพัฒนำ คุณธรรม  จริยธรรม 
- สิ่งก่อสร้ำงทำงพระพุทธศำสนำ  

2 โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพประจ ำต ำบล  
 

หมู่ที ่15  ต.ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรป้องกันรักษำโรคภยัไข้เจ็บ  และ
กำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยให้
ร่ำงกำยเจริญเติบโตแข็งแรง  

3 เทศบำลต ำบล 
ห้วยกระเจำ 

หมู่ที ่6  ต.ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- กำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
- โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

4 โรงพยำบำลเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษำ  

หมู่ที ่6  ต.ห้วยกระเจำ   
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- กำรป้องกันรักษำโรคภยัไข้เจ็บ และ
กำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย 

5 สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอ
ห้วยกระเจำ 

หมู่ที ่6  ต.ห้วยกระเจำ   
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- กฎหมำย 
- กำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

6 ที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
ห้วยกระเจำ 

หมู่ที ่6 ต.ห้วยกระเจำ   
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- กำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
- โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

7 ศูนย์บริหำรกำรศึกษำ 
อ ำเภอห้วยกระเจำ 

หมู่ที ่6  ต.ห้วยกระเจำ   
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรศึกษำนอกระบบ  
- กำรประกอบอำชพี 

8 แหล่งน้ ำหนอง 
นำทะเล 

หมู่ที ่6   
ต. ห้วยกระเจำ อ.ห้วยกระเจำ  
จ.กำญจนบุร ี 

- พชืสัตว์น้ ำ  
- กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์    
-  สิ่งมชีีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

9 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
(ศูนย์กำญจนำภิเษก) 

หมู่ที ่ 1   ต. ห้วยกระเจำ 
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- กำรศึกษำระบบก่อนวยัเรียน                    
(เตรียมควำมพร้อม) 

10 โรงสีข้ำว 
 

หมู่ที ่ 1   ต. ห้วยกระเจำ 
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรสีข้ำว 
- ระบบกำรจัดกำร 

11 วัดทพิย์สุคนธำรำม ต. ดอนแสลบ 
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- ประวตัิกำรก่อตั้งวัดทิพย์สุคนธำรำม 
- ควำมส ำคัญของพระพทุธมหำเมตตำ
ประชำไทยไตรโลกนำถคนัธำรรำฐ
อนุสรณ์ พระพุทธรูปปำงขอฝน  

12 วัดสระลงเรือ ต.สระลงเรือ 
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 

- เรือสุพรรณหงษ์จ ำลอง 
- พระบรมสำรีริกธำตุ 
- หลวงพอ่ใหญ่องค์ด ำ  
- อุโบสถของวัดซึ่งมี 2 ชัน้และจ ำลอง 
เมืองนรกในชั้นล่ำง  
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          5.2 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ที่ ชื่อสถำนที่ สำระวิชำ  
1 ห้องสมุด -ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/บูรณำกำร 
2 ห้องปฏิบัติกำรทำงวทิยำศำสตร์/ศูนย์กำรเรียนรู ้ -ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู/้บูรณำกำร 
3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ -กำรงำนอำชีพและทคโนโลยี/บูรณำกำร 
4 ห้องโภชนำกำร -กำรงำนอำชีพและทคโนโลยี/บูรณำกำร 
5 แปลงเกษตร, เรือนเพำะช ำ, โรงเพำะเห็ด -กำรงำนอำชีพและทคโนโลยี/บูรณำกำร 
6 ห้องสหกรณ์ -ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู/้บูรณำกำร 
7 สนำมกีฬำประจ ำต ำบล -ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู/้บูรณำกำร 
8 ศูนย์ USU Net -ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู/้บูรณำกำร 

         5.3 วทิยากรท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ แหล่งเรียนรู้เรื่อง 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            กำรตัดผม 

(นำงสำวขนมชิ้น จันหอม) 
เลขที่ 13 หมู่ที ่13 ต.ห้วยกระเจำ  
 อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- เทคนิคและวิธีกำรตัดผม 
- อำชีพเสริม 

2 โรงสีข้ำวขนำดเล็ก 
 (นำยเสนำะ ทับมณเฑียร) 

เลขที่ 11/2 หมู่ที ่1 ต.หว้ยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- โรงสีขนำดเล็ก   

3 ไร่นำสวนผสม 
(นำยเช้ง   โคกค ำ) 

เลขที่ 79 หมู่ที ่13  ต.หว้ยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรท ำไร่นำสวนผสม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4 กำรจกัสำน 
(นำงหล่อ  แซ่จง) 

เลขที่ 51 หมู่ที ่1 ต. ห้วยกระเจำ  
 อ.หว้ยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรจกัสำนไม้ไผ่ 

5 กำรแกะสลัก 
(นำยหิน   คงนะ) 

หมู่ที ่1  ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรแกะสลักไม ้

6 กำรท ำอำหำร คำว-หวำน 
(นำงอรพิณ  น้ ำวำ้) 

หมู่ที ่13  ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- กำรท ำอำหำรคำว 
- กำรท ำอำหำรหวำน 

7 ช่ำงไม ้
(นำยธงชัย  สืบดำ) 

หมู่ที ่16  ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- งำนไม้(กำรสรำ้งบ้ำน) 

8 ช่ำงไฟฟ้ำ/เครื่องเสียง 
(นำยเปลำ   สืบดำ) 

หมู่ที ่13  ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- ไฟฟ้ำ(กำรซ่อม) 
- เครื่องเสียง 

9 ช่ำงก่อสรำ้ง 
(นำยกมลไพล ถำวรสิทธิชัย) 

หมู่ที ่13  ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

- งำนก่อสร้ำงปูน 

10 หมอท ำขวัญยุ้ง 
(นำยช้อย   สืบกลดั) 

หมู่ที ่1 ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

-  ประวัติควำมเป็นมำ 
-  ประเพณที ำขวัญยุ้ง 

11 งำนสำนเส้นพลำสตกิ
(นำงสมเจตต์  เชื้อทอง) 

หมู่ที่ 21  ต. ห้วยกระเจำ  
อ.ห้วยกระเจำ  จ.กำญจนบุรี 

-สำนตระกรำ้, ภำชนะดว้ย
เส้นพลำสติก 
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6. รางวัลที่โรงเรียนได้รบั 

ท่ี รายการ หน่วยงาน 
1. โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้เพื่อพัฒนำผู้เรยีนให้มีทักษะ 

แห่งศตวรรษที ่21 
สพป.กำญจนบุรี  

เขต 2 
2. เกียรติบัตรระดับทอง  รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประจ ำปี 

2564 ระดับภูมิภำคภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก  
สพป.สุพรรณบุรี  

เขต 1 
3. เกียรติบัตรส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ

กำรศกึษำของโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 
4. “เด็กดีศรีกำญจน์ 2” เน่ืองในวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำป ี2565 

ชั้น ป.1  เด็กหญิงปริชญำ ทองบ้ำนโข้ง และเด็กชำยรณกฤต พุฒเอก                          
ชั้น ป.2  เด็กหญิงปัณณภัสร์ จงศุภวิศำลกิจ, เดก็หญิงวรพิชชำ ป้อมพยัคฆ ์        
ชั้น ป.3 เด็กหญิงลภัส จนัหอม, เด็กหญิงศรุตำ ทบัมนเทียน             
ชั้น ป.4 เด็กชำยปัญธนวชิญ์ วงษ์กรณ์, เด็กหญิงชนัญฎำ จันทร์หอม            
ชั้น ป.5 เด็กหญิงพิชญำภำ เปินใจช่วย, เดก็หญิงศยำมล สืบกลัด              
ชั้น ป.6 เด็กหญิงกิติญำ อรุณสวัสดิ์, เด็กชำยอัครพล ม่วงงำม               

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

5. เกียรติบัตรรำงวัลครดูึของแผ่นดิน ปี 2564 นำงสำวณัฏฐวรี์ รุ่งเรืองศรี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

6. รำงวัลเหรียญทองครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ชั้นอุบำลปีที่ 3 และ ป.1 - 3 
6.1 นำงนุชรดี  ไชยมงคล 
6.2 นำงสำวพิมพ์ภคนันท์  ขุนณรงค ์
6.3 นำงสำวดวงกมล  จนัทร์ศร ี
6.4 นำยศุภวชิญ์  นกด ำ 

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

7. เกียรติบัตรกจิกรรมประกวดแข่งขันกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ประจ ำปี พ.ศ. 
2565  ประเภท กำรอำ่นออกเสียงและสะกดค ำตำมเสียง phonics 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
เด็กชำยณัฎฐพัศ ทองเชือ้  
เด็กหญิงกรวนัสน์ สุวรรณวิจิตร์  
เด็กหญิงสุธิพร เชื้อทอง  
เด็กหญิงอรอุมำ ละว้ำ  
เด็กหญิงภัทรนันท์ สืบกลัด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
เด็กหญิงปริชญำ ทองบ้ำนโข้ง  
เด็กชำยธนภัทร เหมือนเทียน  
เด็กชำยอนุรักษ ์เดชำ  
เด็กหญิงพลอยพัชรินทร ์สุริน  
เด็กหญิงมัทนำ ยมเสน 
เด็กหญิงปัณณภัสร์ จงศภุวิศำลกจิ  
เด็กหญิงวรพิชญำ ป้อมพยัคฆ์  

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

 



 
 

จ 

ท่ี รายการ หน่วยงาน 
7. 

(ต่อ) 
เด็กหญิงศิรภัสสร เที่ยงธรรม  
เด็กหญิงกนกภรณ์ สืบดำ  
เด็กหญิงจิรัชยำ ยิ้มละไม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
เด็กชำยเอกรินทร์ สืบกลดั  
เด็กชำยศรณัย์ชัย สืบกลดั  
เด็กหญิงพุทธิดำ คงสะอำด  
เด็กหญิงลภัส จันหอม  
เด็กหญิงอำภัสรำ สุตตะ  
เด็กหญิงศรุตำ ทับมนเทียน 

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

8. “รำงวัลเสมำทองค ำ” นโยบำยข้อที่ 6 ส่งเสริมภำษำสู่สำกล สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

9. รำงวัลยอดเยี่ยม กิจกรรม รู้จัก ก -ฮ ไม่รอ ป.1 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565  ผู้เรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3 

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

10. รำงวัลยอดเยี่ยมประเภทครูผู้สอน กจิกรรมรูจ้ัก ก -ฮ ไม่รอ ป.1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  นำงจรีนันท์   บุญแก้ว 

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

11. รำงวัลเกียรติบัตรระดับดเีย่ียม กำรท่องสตูรคณูผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที ่1-3  

สพป.กำญจนบุรี  
เขต 2 

12. ผลกำรด ำเนินงำน “ระดบัดีเด่นด้ำนถอดองค์ควำมรู้” โครงกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง  
รุ่นที่ 2 

คณะครุศำสตร ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กำญจนบุร ี
13. รำงวัล “คุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ : นำงยลพรรษย ์ ศริิรตัน์ ศึกษำธิกำรจังหวัด

กำญจนบุร ี

7. โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส :  1. ผู้เรียนมคีวำมพฤติกรรม และกำรปฏิบัติตนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ รักในสถำนศึกษำ     
  2. ชุมชนให้ควำมร่วมมือด้ำนงำนวิชำกำร  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นควำมส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ 

ร่วมสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  3. มีควำมพร้อมของเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตโดยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และองค์กร 

กำรสื่อสำร USO Net  
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชนให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์  

ทุนกำรศึกษำ  ปัจจัยด้ำนอุปโภค บริโภคอย่ำงต่อเน่ือง 
  5.ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนในทุกด้ำนอย่ำงครอบคลุม 

ข้อจ ากัด : 1.สภำพพื้นที่ตั้งโรงเรียนมีควำมแห้งแล้ง  กันดำร ท ำให้กำรประกอบอำชีพเป็นไปด้วยควำม
ยำกล ำบำกส่งผลให้ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน และผู้เรียนมีควำมขำดแคลน 

   2. สภำพเศรษฐกิจและรำยได้ของประชำกรส่งผลต่อกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน   
   3.บุคลำกรในสถำนศึกษำมีจ ำนวนจ ำกัด เมื่อภำระงำนของครูและสถำนศึกษำมีมำก และต้อง

ด ำเนินกำรปฏิบัติร่วมกับหลำยหน่วยงำนท ำให้เกิดควำมบกพร่องในหน้ำที่หลัก คือ งำนสอน 
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การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. ในภำพรวม มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนมีคุณภำพ  ระดับดีเลิศ 
   เมื่อพิจำรณำแยกเป็นระดับกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย       มีคุณภำพ ระดับ ยอดเยี่ยม 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     มีคุณภำพ ระดับ ดีเลิศ 
2. กระบวนกำรพัฒนำ : ผู้บริหำรสถำนศึกษำใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนกำรบริหำรวงจร
คุณภำพเดมมิ่ง (PDCA) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน (SWOT) เพื่อ
ร่วมกันก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 4 ฝ่ำยงำน คือ ฝ่ำย
วิชำกำร ฝ่ำยงบประมำณ  ฝำ่ยงำนบุคคล และฝ่ำยบริหำรทั่วไป ก ำหนดหัวหนำ้ฝ่ำยงำนที่ชัดเจน  มีกำรก ำหนด
ขอบข่ำยงำนวิชำกำร  เช่น กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ งำนจัดกำรเรียนกำรสอน  งำนนิเทศกำรสอน 
งำนวัดประเมินผล งำนแนะแนว งำนห้องสมุด เป็นต้น  มีกำรจัดท ำประเด็นกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี พ.ศ.2562 – 2564  ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข โดยจัดกำรประเมินคุณภำพภำยใน มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน โดยติด
แสดงหน้ำอำคำรเรียน ป้ำยนิเทศ มีกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
อยำ่งมีคุณภำพ ดังนี ้

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนบ้ำนซ่องมีผู้เรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1-3 จ ำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565) 
ครูจ ำนวน 3 คน จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมมีระดับคุณภำพ ระดับยอดเยี่ยม มีผล
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เน่ืองจำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยผ่ำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ 
ดังนี้ กิจกรรมอำหำรกลำงวัน กิจกรรมอำหำรเสริม(นม)  กิจกรรมตรวจสุขภำพ กิจกรรมออกก ำลังกำย 
กิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ  กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  กิจกรรมพัฒนำกำรกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับเด็ก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรม
เสริมประสบกำรณ์ และเกมกำรศึกษำ ส่งผลให้ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็ก มีค่ำคะแนน
ร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  โดยเด็กมีสมรรถภำพทำงกำย น้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 
ร้อยละ 85.00 มีทักษะกำรเคลื่อนไหว ร้อยละ 100 และสุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 90.00 
นอกจำกนี้เด็กผู้เรียนยังสำมำรถรักษำควำมปลอดภัยของตนเอง และหลีกเลี่ยงต่อสภำวะควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
เช่น โรค  อุบัติเหตุ อุบตัิภัย  สิ่งเสพติด ร้อยละ 100 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ มีค่ำ
คะแนนร้อยละ  90.00 อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม โดยเด็กมีควำมร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ 
ควำมรู้สึกได้เหมำะสม มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีควำมสุข และแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรี 
และกำรเคลื่อนไหว  มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน มีควำมเห็น
อกเหน็ใจผู้อื่น และมีควำมรับผิดชอบ ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม มีค่ำคะแนนร้อยละ 97.50  อยู่
ในระดับคุณภำพยอดเย่ียม เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันได้เหมำะสม  มีวินัย
ในตนเอง ประหยัดและพอเพียงโดยมีกำรฝำกเงินออมทรัพย์ทุกวัน  ดูแลรักษำธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมโดย
กำรร่วมกิจกรรมเขตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีมำรยำทร่วมกิจกรรมน้องไหว้พี่  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และ
เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ มีค่ำคะแนนร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับ
คุณภำพยอดเยี่ยม โดยเด็กมีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเชื่อมโยงควำมคิดที่เกิดจำก
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ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ น ำไปสู่พฤติกรรมที่คำดหวังได้ สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงสมเหตุสมผล 
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้ มีทักษะกำรใช้ภำษำสื่อสำรที่เหมำะสมตำม
ช่วงวัย มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้ำนซ่องสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ใน มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
เนื่องจำกโรงเรียนบ้ำนซ่องมุ่งพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ – จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำเหมำะสมกับวัยอย่ำงมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรผ่ำน
กิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคลและสถำนที่แวดล้อมตัว ธรรมชำติรอบตัว และสิ่ง
ต่ำงๆรอบตัว โดยค ำนึงถึงธรรมชำติของเด็ก เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น กำรลงมือปฏิบัติ 
กำรส ำรวจ กำรทดลอง กำรสร้ำงชิ้นงำนที่สร้ำงสรรค์ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและเหมำะสมตำมวัย มีทักษะ
ชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มี
มำรยำทที่เหมำะสมตำมวัย มีจิตสำธำรณะ ส ำนึกและเรียนรู้ควำมเป็นไทย โดยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก โรงเรียนบ้ำนซ่องมีครู
ปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน ครูผู้สอนมีวุฒิทำงกำรศึกษำด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย มีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญในรูปแบบบูรณำผ่ำนกำรเล่น กำรลงมือปฏิบัติจำกประสบกำรณ์ตรงเกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม พัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญำ โดยจัดบรรยำกำศ  สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรม  น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  ผู้ปกครองชุมชนมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรม  โรงเรียนบ้ำนซ่องจัดสิ่งที่จ ำเป็น  เอื้อประโยชน์ มีควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
พัฒนำเด็กทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญำ   เพื่อพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำน
ตำมศักยภำพ จัดให้มีสื่อและเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำยที่มีคุณภำพเหมำะสมกับวัยมีควำมสอดคล้องกับ
กิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ และสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก สื่อมีควำมปลอดภัยและมีจ ำนวน
เพียงพอกับเด็ก 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้ำนซ่อง สำมำรถจัดกำรศึกษำปฐมวัยบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ใน มาตรฐานที่ 3 มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจำกมีกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยแบบองค์รวม บูรณำกำรทั้งวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
คุณธรรมจริยธรรม สุขภำพอนำมัย ทักษะกระบวนกำร และส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชำติและ
พัฒนำกำรตำมวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตำมศักยภำพ และสอดคล้องกับบริบทชุมชน ท้องถิ่น มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับเด็กเชิงบวก สนับสนุนกำร
เรียนรู้ของเด็ก โดยกำรให้รำงวัล หรือแสดงควำมชื่นชม  มีกำรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์
ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข สนุกสนำน ผ่ำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ส่งเสริมควำมสำมำรถทำง
ภำษำสื่อสำร  จัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็ก  มีพื้นที่
เหมำะสมกับกิจกรรม มีมุมเล่น มุมประสบกำรณ์  เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กได้ครอบคลุม ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ อย่ำงปลอดภัย ใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนำกำรของ
เด็กตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ครอบคลุมพัฒนำกำรเด็ก มีกำรสรุปผลพัฒนำกำรของเด็ก 
และสื่อสำรกับผู้ปกครองเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำเด็ก ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้ำนซ่อง มผีู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  จ ำนวน 82 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 
2565) ครู จ ำนวน 8 คน จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
บรรลุเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้น มีผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน ดังต่อไปน้ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้ำนซ่องมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนน
ร้อยละ 79.27 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดค ำนวณได้ ร้อยละ 79.27 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย อยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 85.37  มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษแนะน ำตนเอง สถำนศึกษำ และสนทนำอย่ำงง่ำย 
ร้อยละ 78.05  มีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 67.07มีผลกำร
เรียนเฉลี่ยตำมหลักสูตรสถำนศึกษำมำกกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 84.15  มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ร้อยละ 89.02 มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเอง
สนใจ  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  พัฒนำงำนและภูมิใจในผลงำนของตนเอง ร้อยละ 91.46 มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน   ร้อยละ 
80.49 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 90.24 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณร้อยละ 78.05 ยอมรับในควำม
แตกต่ำงและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน  ร้อยละ 78.05  มีน้ ำหนัก ส่วนสูง  และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 59.76 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ  ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้ำนซ่องสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ  มีระบบกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน  มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่
สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่
มุ่งเน้นในกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  และได้น ำ
แผนงำนต่ำงๆ  ไปเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  สำมำรถจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  มีกำรนิเทศติดตำม  ประเมิน  รำยงำนผลและน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นฐำนในกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ  
ด ำเนินกำรพัฒนำงำนวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (COVID-19)  มีกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบท 
และควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ให้มีมำตรฐำนสอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำร
ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
อำคำรเรียนมั่นคง  สะอำดและปลอดภัยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพอเพียงอยู่ในสภำพใช้งำน   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนบ้ำนซ่องมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  เนื่องด้วยโรงเรียนบ้ำนซ่องมีกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำยและจิตของผู้ เรียน มีห้องสมุด ศูนย์กำรเรียนรู้  USO Net ห้อง
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คอมพิวเตอร์ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือแบบมีส่วนร่วม  
โรงเรียนบ้ำนซ่องให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์  โดยบริกำร  Wireless  network  ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่สะดวก มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแบบ  Active  learning  มีรำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมฝึกทักษะอำชีพ กิจกรรม
ชุมนุม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี  ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำรตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียนต่อเนื่องอย่ำง
เป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  ท ำวิจัยในชั้นเรียน  และน ำผล
ที่ได้ไปแก้ปัญหำจริง  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้   

 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

ระดับการศึกษาปฐมวยั  
แผนปฏิบตัิงานที ่1 ด้านคุณภาพเด็ก 

1. ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ผ่ำนกิจกรรม โครงกำรที่ครอบคลุมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
2. พัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
3. โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก 

แผนปฏิบัติงานที ่2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะระดับปฐมวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนำครูปฐมวัยในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล 
แผนปฏิบัติงานที ่3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

1. พัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ เน้นกระบวนกำร Active Learning 
2. จัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยให้ครอบคลุมเด็กปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แผนปฏิบัติงานที ่1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. พัฒนำทักษะกำรอ่ำนออก - เขียนได้ระดับประถมศึกษำปีที่  1 – 3  และทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์  ในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6  ตำมช่วงวัย 

2. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ RT, NT,  O-Net และภำษำอังกฤษ 
3. โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที ่2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. พัฒนำสภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพ 

แผนปฏิบัติงานที ่3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล ด้วยกระบวนกำร Active Learning 
2. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรสื่อสำรภำษำ เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจ ำวัน  

     4. จัดกิจกรรมส่งเสริมงำนอำชีพที่เป็นไปตำมควำมต้องกำร  ควำมถนัดของผู้เรียนและสำมำรถสร้ำง
รำยได้ระหว่ำงเรียน ตลอดจนน ำไปประกอบอำชีพได้จริง ผ่ำนห้องเรียนอริยะ 8 กิจกรรมทักษะอำชีพ 



 
 

ญ 

ค ำน ำ 
  

        รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ(Self–Assessment Report : SAR)   
ปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบำ้นซ่องฉบับนี้ เป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำที่สะท้อนผล  
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน  ระดับปฐมวัย  3  มำตรฐำน  คือ  1)  คุณภำพของเด็ก      
2) กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และ 3) กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ และระดับกำรศึกษำ      
ขั้นพื้นฐำน 3 มำตรฐำน คือ 1) คุณภำพของผู้เรียน  2) กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  และ 3) กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และระบุแนวทำงกำร
พัฒนำสถำนศึกษำในอนำคตจัดท ำขึ้นตำม กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ระบุ
ให้สถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกป ีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ และให้
ทรำบผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตำมแผน ภำยใต้ระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อให้
สถำนศึกษำได้ใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภำพภำยในน ำเสนอผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้รับทรำบ 
และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน)  และตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำน ำร่อง พ.ศ. 2564  ข้อ 17 
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและหัวหน้ำงำนที่เกี่ยวข้องสรุปและรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวักตกรรมกำรศึกษำ และเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยทุกสิ้นปีกำรศึกษำ เพื่อน ำผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรปรับปรุงระบบกำร
บริหำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ต่อไป 

     โรงเรียนบ้ำนซ่อง ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำน  กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564  ฉบับน้ี  คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2565 ต่อไป 

 
 
        นางยลพรรษย์   ศิริรัตน์ 
                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนซ่อง    
                    5  พฤษภำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฎ 

สำรบัญ  
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ง 
สารบัญ ญ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลำกร 1 
 ข้อมูลผู้เรียน 2 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ   3 
 สรุปข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   5 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  
 ระดับปฐมวัย  
   ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวยั 11 
      มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 11 
      มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 13 
      มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณท์ี่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 15 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 16 
      มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 16 
      มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 18 
      มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 20 
ส่วนที่ 3  สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา  
 ระดับปฐมวัย 21 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 23 
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 25 
 กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 26 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน 27 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2564 32 
 ประกำศโรงเรียนบ้ำนซ่อง เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย

และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 32 
 จ ำนวนและร้อยละของเด็กที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ในประเด็นกำรพิจำรณำ  

ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภำพตำมประเด็นพิจำรณำของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ประกำศโรงเรียนบ้ำนซ่อง เรื่อง  ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ระดับปฐมวัย และระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564  
    



1 

ส่วนที่ 1           ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศกึษำ 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถำนศึกษำ : โรงเรียนบ้ำนซ่อง 
ที่อยู่ : เลขที่ 6  หมู่ที ่13 ต ำบลห้วยกระเจำ  อ ำเภอห้วยกระเจำ  จังหวัดกำญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170 
สังกัด : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
โทรศัพท ์:  092-254-9665 และ 098-828-9752       อีเมล ์: banzong9999@gmail.com 
เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่6 
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ชื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน :  นำงยลพรรษย์   ศิริรัตน์    หมำยเลขโทรศัพท์  092-254-9665 
                                e-mail : yonlapadok@gmail.com  
                                วุฒิกำรศึกษำสูงสุด : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด)สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ   
                                ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่ วันที่  15  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. 2555   
                                เป็นเวลำ   9   ปี  6   เดือน  15  วัน 

    2.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวน 1 9 1 1 1 13 

    2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 10 2 1 13 

     2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหำรกำรศกึษำ 1 - 
2. ภำษำไทย 1 23  ชัว่โมง/สัปดำห ์
3. วิทยำศำสตร ์ 2 23  ชัว่โมง/สัปดำห ์
4. ภำษำอังกฤษ 3 23  ชัว่โมง/สัปดำห ์
5. ปฐมวัย 1 23  ชัว่โมง/สัปดำห ์
6. เทคโนโลยี 1 23  ชัว่โมง/สัปดำห ์
7. ประถมศึกษำ 3 23  ชัว่โมง/สัปดำห ์
8. วิทยำกำรจดักำร 1 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

รวม 13  
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จ ำนวนห้อง เพศ รวม หมำยเหตุ

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

ปฐมวัย ประถมศึกษำ รวมทั้งหมด

3. ข้อมูลผู้เรียน 
 จ ำนวนผู้เรียน  ปีกำรศกึษำ  2564  รวม 122 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564) 
    3.1 จ านวนผู้เรียนระดับปฐมวัย 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 8 4 12 12 
อ.2 1 6 7 13 13 
อ.3 1 6 9 15 15 

รวม/รวมเฉลี่ย 3 20 20 40 13.33 : 1 

     3.2 จ านวนผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ป.1 1 6 6 12 12 
ป.2 1 6 8 14 14 
ป.3 1 2 4 6 6 
ป.4 1 10 11 21 21 
ป.5 1 9 7 16 16 
ป.6 1 7 6 13 13 

รวม/รวมเฉลี่ย 6 40 42 82 13.67 : 1 

   3.3 รวมจ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับ จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม หมายเหต ุชาย หญิง 
ปฐมวัย 3 20 20 40  

ประถมศึกษำ 6 40 42 82  
รวมทั้งหมด 12 60 62 122  
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      สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2564 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

      ร้อยละของเด็ก ที่มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรแต่ละด้ำนในระดับ 3  

 

จ ำ
นว

นผ
ู้เรีย

น 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียนด้ำน 
 

ครบทั้ง 4 ด้ำน 
  
ระดับ 

ชั้น 
ร่ำงกำย อำรมณ ์จิตใจ สังคม สติปัญญำ 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

อ.1 10 10 100 9 90.00 10 100 9 90.00 9 90.00 
อ.2 14 12 85.71 14 100 14 100 14 100 12 85.71 
อ.3 15 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 
รวม 39 37  38  39  38  36  

ร้อยละ   95.23  96.66  100  96.66  91.90 
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ร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ

สังคม สติปัญญำ ครบทั้ง 4
ด้ำน

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ าแนกรายด้าน ปีการศึกษา 2564

อ.1 อ.2 อ.3 รวม ร้อยละ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวชิำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ  2564 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ ำ
นว

นผ
ู้เรีย

นเ
ขำ้

สอ
บ รำยวชิำ (พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะว

ตัิศ
ำส

ตร
 ์

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชพี
 

ป.1 12 58.33 58.33 66.67 8.33 58.33 66.67 100 91.67 100 
ป.2 14 85.71 92.86 64.29 85.71 92.86 92.86 100 100 92.86 

ป.3 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ป.4 21 95.24 38.10 90.48 90.48 100 47.62 100 95.24 90.48 

ป.5 16 93.75 100 87.50 75.00 93.75 68.75 100 100 93.75 

ป.6 13 69.23 38.46 92.31 84.62 100 76.92 100 84.62 92.31 

ร้อยละ 
 

83.71 71.29 83.54 74.02 90.82 75.47 
10
0 

95.26 94.90 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ
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   สรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

           ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2554 - 2558 

 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำดว้ยผลกำรจดักำรศกึษำ  
ตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำยสมวัย ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในข้ันต่อไป ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำปณิธำนวิสัยทศัน์พันธกจิและ
วัตถุประสงค์ของกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนกำรส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำดว้ยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพัฒนำสถำนศกึษำ ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนกำรส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำนรกัษำ
มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

ดีมำก 

 มำตรฐำนที ่3 มำตรฐำนที่ว่ำดว้ยกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสทิธิภำพกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดี 
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกนัคุณภำพภำยใน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิภำพของระบบกำรประกันคณุภำพภำยใน พอใช ้

สรุปผลการประเมิน ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2554 - 2558 

 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจดักำรศกึษำ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทีด่ี ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคำ่นิยมที่พึงประสงค์ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท ำเป็น  ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน พอใช ้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำปณิธำนพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
กำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที ่10 ผลกำรพัฒนำตำมจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนกำรส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษทีส่่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศกึษำ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที ่7 ประสิทธิภำพ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพฒันำ
สถำนศึกษำ 

ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนกำรส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำนและรักษำ
มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

ดี 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกนัคุณภำพภำยใน  
ตัวบ่งชี้พื้นฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด พอใช ้

สรุปผลการประเมิน ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)  

ระดับ มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน 

การศึกษาปฐมวยั 
คุณภำพเด็ก ดี 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร ดี 
กำรจดัประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณภำพผู้เรียน ดี 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร ดี 
กำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ด้านคุณภาพของเด็ก 

1. เด็กควรได้รับกำรฝึกทักษะเรื่องควำมมีระเบียบวินัย กำร
ใช้น้ ำอย่ำงประหยัดพอเหมำะกับกิจกรรมแต่ละครั้งไม่เปิดน้ ำ
แรงเกินไป ท ำให้น้ ำหกเปียกชื้นทั้งที่อ่ำงล้ำงมือ ล้ำงหน้ำ และ
ที่ห้องน้ ำห้องส้วม  

ฝึกทักษะกำรเดินแถวทุกครั้งที่จะไปท ำ
กิจกรรมอื่นต่อไป 

2. เด็กควรได้รับกำรฝึกทักษะด้ำนกำรตรงเวลำ กำรเตรียมตัว
เดินทำงมำโรงเรียนให้มำถึงสถำนศึกษำก่อนเข้ำแถวเคำรพธง
ชำติ จำกกำรสังเกตพบว่ำ มีเด็กชั้นอนุบำลหลำยคนมำท ำ
กิจกรรมตอนเช้ ำก่อนเข้ำแถวท ำ ให้มำเข้ำแถวไม่ทัน 
สถำนศึกษำอำจใช้กำรพูดคุยกับผู้ปกครอง 

ใช้กำรพดูคุยกับผู้ปกครองท ำควำม
เข้ำใจเรื่องก ำหนดเวลำมำโรงเรียน 
กิจกรรมตอนเช้ำกอ่นเข้ำแถวว่ำเด็ก
ควรมีส่วนร่วในกจิกรรมใดบ้ำง 

3. เด็กควรได้รับกำรฝึกทักษะด้ำนกำรมีสุขนิสัยที่ดี กำรรักษำ
ควำมสะอำดให้เกิดเป็นควำมเคยชิน กำรล้ำงมือให้สะอำด
ก่อนรับประทำนอำหำร ขนม สิ่งขบเคี้ยวต่ำงๆจำกกำรสังเกต
ในชั้นเรียนที่โรงอำหำร พบว่ำ เด็กบำงส่วนใช้มือหยิบจับ
อำหำร 

ฝึกเด็กในกำรใช้ชอ้นส้อมตักอำหำร
อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเน่ือง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ผู้บริหำรควรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยน ำ
ผลกำรประเมินพัฒนำเด็ก และผลกำรนิเทศจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ไปพัฒนำคุณภำพเด็กเป็นรำยบุคคล 

สถำนศึกษำควรน ำจุดเดน่ทั้งด้ำน
ผู้บริหำรและบุคลำกร ครู และโอกำส
ควำมเชื่อถือศรัทธำจำกผู้ปกครองและ
ชุมชน มำจดัท ำวิจัยสถำนศึกษำ เพื่อ
ยกระดับคุรภำพ กำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยให้สูงข้ึน เพรำะจำกกำรศึกษำ 

2. กำรจัดประชุมครูปฐมวัยแยกจำกกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้และน ำสำระควำมรู้ ผลกำรวิจัย หรือ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้ำนปฐมวัยมำพูดคุยในที่ประชุม 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

(ต่อ) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
3. ติดตำมและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
เพื่อพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนของเด็ก ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์สถำนศึกษำม ี
ศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้มำกกว่ำที่
เป็นอยู่ และควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิดำ้น
ปฐมวัยมำให้ควำมรู้แก่ครู และ
ผู้ปกครอง และร่วมเป็นที่ปรึกษำใน
กำรจดัท ำวิจัยสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่สถำนศึกษำอื่นต่อไป 

4. จัดสภำพแวดล้อม ปรับปรุงสนำมเด็กเล่น และจัดหำเครื่อง
เล่นสนำมที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน เพื่อให้เด็กได้ทักษะ
และกำรเรียนรู้จำกกำรเล่น 
5. จัดหำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ให้พอเพียงมีควำมหลำกหลำย 
6. ก ำหนดแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบชัดเจน เพื่อให้มี
ผลกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนที่สูงข้ึน 
7. กำรจัดห้องเรียนอนุบำล 1 และอนุบำล 2 แยกออกจำกกนั 
เป็นสัดส่วน เพื่อคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำร
ห้องเรียนของครูประจ ำชั้น รวมถึงกำรจัดท ำป้ำย 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  
   สถำนศึกษำควรจัดแบ่งเด็กชั้นอนุบำล 1 และชั้นอนุบำล 2 
ออกจำกกันให้ชัดเจน จัดซื้ออุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับเด็กแต่
ละห้องตำมควำมเหมำะสม  ควรมีครูประจ ำ อยู่ประจ ำห้อง
ตลอดเวลำ เน่ืองจำกเด็กยังเล็กอยู่ ควรเพิ่มกำรผลิตสื่อกำรใช้
สื่อที่ เหมำะสมกับวัยของเด็ก เช่น แผ่นป้ำยบทสนทนำ
ภำษำอังกฤษ กำรสั่งซื้อ สั่งจองสินค้ำสูงเกินระดับกำรเรียนรู้
ของเด็กชั้นปฐมวัย ตำมที่สถำนศึกษำมีจุดเน้นกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  และมีกำรเรียนกำรสอน
ทุกระดับชั้นถือว่ำเป็นเรื่องที่ดี แผ่นป้ำยชุดค ำอ่ำนพื้นฐำน 
ส ำหรับเด็กปฐมวัยหลำยแผ่นติดไว้ที่ผนังข้ำงหน้ำต่ำง มีบำง
แผ่นอยู่สูงเกินระดับสำยตำเด็ก และวำงแผนอยู่หลังโต๊ะวำง
หนังสือครู ควรปรับปรุงโดยจัดท ำเป็นลักษณะบอร์ดขำตั้ง
เล็กๆตั้งกับพื้น รวบรวมแผ่นชุดค ำอ่ำนที่จะสอนแต่ละครั้งมำ
ติดตั้ง แล้วเปิดอ่ำนทีละแผ่นในลักษณะภำพพลิก  เด็กจะได้
เห็นภำพตัวหนังสือชัดเจน และครูจะได้ควบคุมกำรออกเสียง
ของเด็กได้ถูกต้อง  ส ำหรับชั้นอนุบำล 1 – 2 อำจใช้สื่อบัตร
ค ำลักษณะกำรจับคู่ระหว่ำงภำพกับตัวอักษรที่ตรงกัน จะท ำ
ให้เด็กเกิดควำมสนใจ และสำมำรถเรียนรู้ด้วยกำรลงมือท ำ 
 
 

จัดแบ่งเด็กชั้นอนุบำล 1 และชั้น
อนุบำล 2 ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
และมีครูประจ ำชั้นครบตำจ ำนวน
ห้องเรียน   
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนควรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มุ่งเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เน้น
กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยโครงงำนและ STEM Education กำรบูรณำกำร
ข้ำมกลุ่มสำระวิชำต่ำงๆ ได้แก่ วิทยำศำสตร์(Science : S) เทคโนโลยี
(Technotogy : T) วิศวกรรมศำสตร์(Engineer : E) และคณิตศำสตร์
(Mathematice : M) ผู้เรียนน ำควำมรู้จำกสำระวิชำต่ำงๆมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำ กำรค้นคว้ำ กำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ กำรท ำงำนเป็นทีม 
โดยพัฒนำทักษะกำรคิดให้สอดคล้องกับเด็กไทยยุค Thailand 4.0 จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกำศสร้ำงสรรค์ผลงำน ลงมือปฏิบัติจริง (Active 
learning)ได้เรียนรู้กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลกำรออก
แบบอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมจำกสิ่งประดิษฐ์
ต่ำงๆ กำรใช้วิทยำกำรค ำนวณ Coding เพื่อพัฒนำทักษะให้ผู้เรียนคิด
อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล  ซึ่งส่งผลให้เกิดทักษะกำรแก้ปัญหำ  วำงแผน
อย่ำงเป็นระบบเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีเวทีประกวดแข่งขัน ทักษะด้ำน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับต่ำงๆ 

เด็กได้เรียนรู้แบบ Active 
learning)ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีใน
กำรสืบค้นข้อมูลออกแบบ 
อย่ำงเป็นระบบ ตลอดจน
สร้ำงสรรค์นวตักรรมจำก
สิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ ใชว้ิทยำกำร
ค ำนวณ Coding เพื่อพฒันำ
ทักษะให้ผู้เรียนคิดอย่ำงเป็น
เหตุเป็นผล   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผู้บริหำรควรพัฒนำบทบำทควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร โดยน ำผลกำร
ประเมินและข้อมูลสำรสนเทศไปใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน มีกำรน ำผลกำรนิเทศกำรสอนไป
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ และน ำข้อมูลสำรสนเทศ และผลกำรติดตำมไป
ใช้เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ตลอดจน
กระตุ้นให้บุคลำกรทุกระดับชั้นน ำผลกำรวัดและประเมินที่ด ำเนินกำร
อยู่แล้วไปพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำตนเอง  ตำมศักยภำพกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรประยุกต์และ
สร้ำงวัฒนธรรมกำรประเมินแบบวิจัยและพัฒนำ (Researc  and 
Developement) ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ เพื่อเตรียมเด็กและเยำวชน
ยุคใหม่ให้ทันกับโลกในศตวรรษที่ 21 ในกำรบริหำรจัดกำรอำคำร
สถำนที่ ให้เป็นสถำนศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนภูมิทัศน์ที่สวยงำมของ
สถำนศึกษำ  โดยกำรติดป้ำยแสดงชื่อต้นไม้มี QR code เพื่อกำรเรียนรู้
เพิ่มเติมของผู้เรียนและชุมชน ใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลในกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้มำกขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ กำรจัดกำรห้องสมุด 
ควรมีกำรเพิ่มสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำเรียนรู้มำกขึ้น หรืออำจน ำ 
E-Book เข้ำมำเสริมในกำรค้นคว้ำ  เพิ่มเติมจำกศูนย์ USO ในด้ำนกำร
ส่งเสริมภำษำสู่สำกล  ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีโอกำสในกำรเรียนรู้ 

 สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร มีคุณภำพระดับ
ดี  เนื่องจำก มีกระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรที่ เป็น
ระบบ มีกระบวนกำรและผล
กำรประเมินคุรภำพมีควำม
น่ำเชื่อถือ กระบวนกำรบริหำร
จั ด ก ำ ร มี พั ฒ น ำ ก ำ ร อ ย่ ำ ง
ต่ อ เนื่ อ ง และส่ ง ผลต่ อ ก ำ ร
ยกระดับคุรภำพผู้เรียนมีผลงำน
เชิงประจักษ์และได้รับรำงวัล
เกียรติยศอย่ำงหลำกหลำย จน
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนต้น
สังกัด และเป็นต้นแบบที่ดีแก่
สถำนศึกษำอื่นๆ และเนื่องจำก
สถำนศึกษำมีปัจจัยภำยในที่
เป็นจุดเด่นทั้งด้ำนผู้บริหำร และ 
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(ต่อ) ฝึกฝนกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ  
สถำนศึกษำควรก ำหนดวสิัยทัศน์ให้ชัดเจน  สั้น
กระชับ  ทำ้ทำย  และเป็นปัจจุบัน  โดยมีกำร
ก ำหนดให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของแผนกำร
ศึกษำแห่งชำต ิและต้นสังกัด 

บุคลำกรครู และมีปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำส คือ 
กำรยอมรับจำกต้นสังกัด และควำมเชื่อถือศรัทธำ
จำกผู้ปกครองและชุมชน สถำนศึกษำจึงตวรพัฒนำ
ต่อยอดโครงกำรเร่งด่วนที่ตอบสนองนโยบำยต้น
สังกัด คือส่งเสริมภำษำสู่สำกล สู่นวัตกรรมหรือ
แบบอย่ำงที่ดี ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษมีกำร
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ โดยมีกำร
ก ำหนดควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรแต่ละช่วงชั้นให้
ชัดเจน กำรพัฒนำครูผู้สอนให้มีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษทั้ งสถำนศึกษำและบูรณำกำรใน
รูปแบบกำรสอน และกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่ งโดย
ศักยภำพของสถำนศึกษำ สำมำรถพัฒนำแบบอย่ำง
ที่ดีด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษสู่นวัตกรรมกำร
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. สถำนศึกษำควรศึกษำเรื่องกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญแบบให้ผู้ เรียน
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองให้ชัดเจน ซึ่งมีอยู่
หลำยรูปแบบ  และน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนศึกกษำให้เหมำะสมกับ
บริบท โดยด ำเนินกำรใช้ได้อย่ำงน้อยในรำยวิชำ
ที่ตรงกับวิชำเอกหรือควำมถนัดของครู 

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ด ำ เ นิ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษมำ
อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ3 ปีกำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้เรียน
กล้ำพูดสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษโดยไม่กลัวว่ำจะพูด
ผิดหรือถูก มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 
ผู้เรียนได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
เป็นภำษำอังกฤษ จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ส่งผลใหสถำนศึกษำ
ได้รับรำงวัลระดับทองตำมนโยบำยข้อ 6 ส่งเสริม
ภำษำสู่สำกล สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรต่อยอดเพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดโอกำสกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือคล้ำยจริงในสถำนศึกษำ 
เช่น ฝึกผู้เรียนพูดสนทนำด้วยประโยคภำษำอังกฤษ
ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
ชีวิตประจ ำวันของผู้ เรียน ติดประโยคสนทนำ
ภำษำอังกฤษที่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์บริเวณ
สวนหย่อม ทำงเดิน ต้นไม้ ห้องน้ ำ อ่ำงล้ำงมือ โรง
อำหำร ห้องเรียน ฯลฯ ด้วยประโยคที่สอดคล้องกับ
บริเวณต่ำงๆพร้อมตัวอย่ำงประโยคค ำตอบ เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนฝึกพูดสนทนำในชีวิตประจ ำวัน 

2.สถำนศึกษำควรจัดระบบกำรวัดและประเมิน 
ผลให้ชัดเจนได้มำตรฐำนเพื่อให้ได้ผลกำร 
ประเมินตรงตำมสภำพ หรือระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้เรียนจัดท ำTest blueprint 
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัชี้วดั 
ตรงตำมระดับกำรวัด และใช้เป็นหลักในกำร
ออกแบบเครื่องมืออและวิธีกำรวดัประเมินผลใน
สถำนศึกษำใหมีคุณภำพ 
3. สถำนศึกษำควรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง ชัดเจนแก่ครใูนเรื่องกำรให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนำผู้เรียน และเพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของคร ู
และช่วยแหลือครูให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อยำ่ง
ดี เพื่อให้เกิดปประโยชนใ์นกำรพัฒนำผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2           ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเย่ียม   สูงกว่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจดักำร 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม   เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจดัประสบกำรณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม  

1. กระบวนการพัฒนา 

ด้านร่างกาย  จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้อยู่บ้ำนตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) และเรียนรู้ที่โรงเรียนตำมสถำนกำรณ์ปกติ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย มีสุขนิสัยที่ดี 
ดูแลควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้ จัดให้เด็กได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ ปริมำณ
เหมำะสมตำมวัย ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch มีกำรควบคุมให้เด็กดื่มนมจืดเพื่อยืดควำมสูงเป็น
ประจ ำทุกวัน โดยเข้ำร่วมโครงกำร Family Coaching  กับศูนย์อนำมัยที่ 5 จังหวัดรำชบุรี สร้ำงและ
จัดหำอุปกรณ์สนำมเด็กเล่นให้มีควำมปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำให้ควำมรู้แก่เด็ก
เกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจำกกำรอยู่ร่วมกัน และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) จัดท ำ
ป้ำยนิเทศและบอร์ดให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผู้ปกครองอย่ำงหลำกหลำย เช่น กลุ่มไลน์ จดหมำย
ข่ำว แผ่นพับ เป็นต้น  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรำยจำกสำรเสพติด จัดกิจกรรมสุขภำพดีมีสุขเพื่อ
ดูแลส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของเด็ก ตรวจสุขภำพ ฉีดวัคซีนตำมก ำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลบ้ำนไพรงำม เด็กดูแลสุขภำพและช่วยเหลือตนเอง กำรปฏิบัติตนตำมสุข
บัญญัติ 10 ประกำร รู้จักหลีกเลี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
สิ่งเสพติด และอบำยมุขรวมถึงกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น จัดกิจกรรมในโครงกำรเฝ้ำระวังส่งเสริมสุขภำพ
เด็กปฐมวัย เช่น ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของผู้เรียน มำตรกำรป้องกันและแก้ไขโรคระบำด กำรบริกำร
อนำมัยผู้เรียนที่เจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลสุขภำพผ่ำนกิจวัตร
ประจ ำวัน ได้แก่ กำรล้ำงมือก่อนและหลังกำรรับประทำนอำหำร กำรเข้ำห้องน้ ำ กำรอำบน้ ำ กำรแปรงฟัน 
มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลำงแจ้ง  

ด้านอารมณ์ จิตใจ  ปลูกฝังให้เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำสิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตน มีควำม
อดทน มีควำมมั่นใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี ให้
ผู้เรียนได้วำดภำพ ระบำยสี เพื่อสร้ำงจินตนำกำรและมีอำรมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ำกิจกรรมด้วยควำม
สนุกสนำน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน มีกำรจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่ำน เด็กได้
แสดงออกตำมศักยภำพของตน บูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ด้วยวิธีที่หลำกหลำย ได้แก่ 
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กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเล่นตำมมุม กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
กิจกรรมกลำงแจ้ง เกมกำรศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำนวันแม่ งำนบัณฑิตน้อย งำนวัน
เด็กแห่ง เปิดโอกำสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมชม ร่วมแสดง ตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจของ
เด็ก ในกิจกรรมของสถำนศึกษำ เช่น กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันวำดภำพ ระบำยสี  กิจกรรมบัณฑิตนอ้ย 
เป็นต้น ส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ แสดงควำมพอใจ ชื่นชมในผลงำน
และควำมสำมำรถของตนเองและผู้อื่น  

 ด้านสังคม  จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้ำง  เพื่อส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเอง เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  
มีวินัยในตนเอง มีสัมมำคำรวะกับผู้ใหญ่ มีมำรยำทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทำย ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวัน สำมำรถรับประทำนอำหำรด้วยตนเองและมีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รู้จักดูแล
รักษำควำมสะอำด ทั้งภำยในและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมเขตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงงำน
คุณธรรมตำมอัตลักษณ์ของห้องเรียน  กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่หนูๆ สุขใจ  กิจกรรมหนูน้อยตำวิเศษ ใช้
กิจกรรมกลุ่มในกำรให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท ำงำนร่วมกับเพื่อนๆได้ รู้จักเก็บของ
เล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมยิ้ม
ง่ำย ไหว้สวย ทักทำยสวัสดีและกิจกรรมส่งเสริมกำรแต่งกำยและมำรยำทของผู้เรียน  กิจกรรมวันส ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ โดยกำรร่วมกิจกรรม
ท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง กิจกรรมเวียนเทียน จัดป้ำยนิเทศประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ภำยใน
ห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการเข้ากับแผนการจัดประสบการณ์ 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความมั่นใจ การควบคุมอารมณ์ตนเอง ให้กับเด็กทุกด้าน ด้วย
วิธีที่หลากหลาย ปลูกฝังให้เด็กประหยัดและพอเพียงในการใช้สิ่งของด้วยตนเอง  

ด้านสติปัญญา  จัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้  โดยกำรร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดกิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1 และกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันกำรอ่ำนออกเสียง Phonics กับ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ฝึกทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้
ผ่ำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ด้วยกำรท ำกิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 20 
กิจกรรม ท ำโครงงำน ได้แก่ โครงงำนเรื่องไข่ โครงงำนกล้วย โครงงำนเมล็ดผักแปรงร่ำง ฝึกปฏิบัติกำร
ทดลอง กำรสังเกต ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ มีกำรจัดกิจกรรมโครงงำนเพื่อกำรเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว กล้ำซักถำมเพื่อค้นหำค ำตอบ มีกำรจัดกิจกรรมภำษำ
พำเพลิน เพื่อฝึกทักษะทำงภำษำ นิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมให้เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำนิทำนที่ตนเองอ่ำนให้
ครูและเพื่อนฟัง  มีกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมควำมพร้อมในชั้นที่สูงขึ้น  
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงำนด้วยภำษำที่เหมำะสมตำมวัย จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็ก
ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอก เรียนรู้นอกสถำนที่ แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
ด้านร่างกาย : จำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ส่งผลให้กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำยของเด็ก มีค่ำคะแนนร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  โดยเด็กมีสมรรถภำพทำงกำย 
น้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ ร้อยละ 85.00 มีทักษะกำรเคลื่อนไหว ร้อยละ 100 และสุขภำพอนำมัย และ  

สุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 90.00 นอกจำกนี้เด็กผู้เรียนยังสำมำรถรักษำควำมปลอดภัยของตนเอง และหลีกเลี่ยง
ต่อสภำวะควำมเสี่ยงต่ำงๆ เช่น โรค  อุบัติเหตุ อุบัติภัย  สิ่งเสพติด ร้อยละ 100 
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ด้านอารมณ์ จิตใจ : จำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ส่งผลให้กำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ มีค่ำคะแนนร้อยละ  90.00 อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม โดยเด็กมี
ควำมร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกได้เหมำะสม มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรี และกำรเคลื่อนไหว  มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ ำใจ
และช่วยเหลือแบ่งปัน มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีควำมรับผิดชอบ    

ด้านสังคม : จำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ส่งผลให้กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำน
สังคม มีค่ำคะแนนร้อยละ 97.50  อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำร
ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันได้เหมำะสม  มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียงโดยมีกำรฝำกเงินออมทรัพย์
ทุกวัน  ดูแลรักษำธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมโดยกำรร่วมกิจกรรมเขตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีมำรยำทร่วม
กิจกรรมน้องไหว้พี่  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

ด้านสติปัญญา : จำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ส่งผลให้กำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนสติปัญญำ มีค่ำคะแนนร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม โดยเด็กมีกระบวนกำรคิดอย่ำง
เป็นระบบ สำมำรถเชื่อมโยงควำมคิดที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ น ำไปสู่พฤติกรรมที่คำดหวังได้ 
สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงสมเหตุสมผล สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำร
เรียนรู้ มีทักษะกำรใช้ภำษำสื่อสำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัย มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ผ่ำนกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  กิจกรรมพัฒนำกำรกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลำงแจ้ง  กิจกรรมสร้ำงสรรค์  กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์  
และเกมกำรศึกษำ  
 
3. จุดควรพัฒนา 

ด้ำนกำรมีควำมคิดรวบยอด กำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรอ่ำน  กำรท ำกิจกรรมเสริมสติปัญญำที่
เหมำะสมตำมวัย  กำรพัฒนำ ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น กำรล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร ล้ำงมือ
เมื่อใช้ห้องน้ ำ ห้องส้วม กำรไม่หยิบอำหำรรับประทำนด้วยมือ และกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ให้เป็นนิสัย  กำรยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติ  กำรใช้ค ำพูดขอบคุณ ขอโทษและกำรใช้วำจำสุภำพ
เหมำะสมกับวัย  กำรมำโรงเรียนให้ทันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ตำมวัย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเพื่อวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำในระดับ
ปฐมวัย มีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ให้สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น ที่มุ่งพัฒนำเด็กด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญำ  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ควำมสุขในกำรเรียนรู้  มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีศักยภำพ เสริมสร้ำงควำมตระหนักรับรู้  และ
ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยได้มีบทบำทในกำรมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำ  
จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเด็ก  ทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์และจิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญำ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้
ศึกษำหำข้อมูลทำงโลกออนไลน์  ห้องภำษำอังกฤษเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำร
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สื่อสำร  จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนและกำรฝึกออกเสียง Phonics จัดให้มีของเล่น ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก อย่ำงเหมำะสม  สะอำด  ปลอดภัย มีมุมหนังสือที่
จ ำเป็นต่อพัฒนำกำรของเด็ก เพียงพอและเหมำะสมกับวัย  มีเครื่องเล่นสนำมที่เหมำะสมปลอดภัย มีพื้นที่
ส ำหรับแปรงฟัน  ล้ำงมือ  ท ำควำมสะอำดรำ่งกำย  ห้องน้ ำห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและเหมำะสม
มีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรรักษำและกำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำยบริเวณอำคำรเรียน 
ภำยในห้องเรียนและบริเวณอ่ำงล้ำงหน้ำ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จัดครูที่เหมำะสมกับกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ คือ ครูประจ ำกำรที่จบกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 1 คน  ครูพี่เลี้ยงที่ผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนกำรดูแล
เด็กปฐมวัย จ ำนวน 2 คน ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องพัฒนำคุณภำพครู
ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง  จัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งแบบรำยบุคคลและรำยกลุ่ม  มีมุมประสบกำรณ์และสื่อ
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้  มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ให้บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำครูอย่ำง
เพียงพอและทั่วถึง มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  มีกำรประเมินผลตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ  โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด
อย่ำงต่อเน่ือง 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
    มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้บูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้  เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น 
กำรลงมือปฏิบัติ กำรส ำรวจ กำรทดลอง กำรสร้ำงชิ้นงำน  เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก มีครูปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน ครูผู้สอนมีวุฒิทำง
กำรศึกษำด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย และผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย มีกำรส่งเสริม
ให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญในรูปแบบบูรณำผ่ำนกำรเล่น  กำร
ลงมือปฏิบัติจำกประสบกำรณ์ตรง  จัดบรรยำกำศ  สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรม  
น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม มีสื่อและเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำยที่
มีคุณภำพเหมำะสมกับวัยมีควำมสอดคล้องกับกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ และสอดคล้องกับพัฒนำกำร
ของเด็ก มีกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย เหมำะสม มีกำรประเมินตำม
สภำพจริง และน ำผลกำรประเมินสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ 
 
3. จุดควรพัฒนา 
     ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ 
อย่ำงปลอดภัย และพอเพียง  ก ำหนดแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงชัดเจน   
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

มีกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำรในทุก ๆ ด้ำน  ทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
ผ่ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 จัดประสบกำรณ์ใน
รูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้ เรียนผ่ำนเล่น เช่น กำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์
เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนกำรคิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
กับวัย  จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรในทุก ๆ ด้ำนให้เหมำะสมกับวัย  ดังนี้ ด้ำน
ร่ำงกำย พัฒนำกำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย เด็กเคลื่อนไหวอย่ำงเหมำะสมตำมจินตนำกำรเพื่อให้ร่ำงกำย
ทุกส่วนทั้งกล้ำมเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกกำรร้องเล่น เต้น ร ำ กำรเดิน 
กระโดด กำรวิ่ง กำรรับลูกบอล กำรฉีก ปะ กำรปั้นดินน้ ำมัน ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักกำรรอคอย กล้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี
ควำมรับผิดชอบ โดยกำรแสดงควำมรู้สึกผ่ำนชิ้นงำน ด้ำนสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ด้ำนสติปัญญำ มีควำมคิดร่วม
ยอด รู้จักกำรแก้ปัญหำ สื่อสำรและมีทักษะควำมคิดพื้นฐำนแสวงหำควำมรู้ได้อย่ำง เหมำะสมตำมวัยจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบกำรณ์โดยตรง จำกกำรเรียนผ่ำนกำรเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและกำรเรียนรู้รำยกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดควำมมีน้ ำใจ  ควำมสำมัคคี  กำรแบ่งปัน  
และกำรรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข จัดบรรยำกำศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ควำมสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยำกำศเต็มไปด้วยควำมอบอุ่น  ควำมเห็นอกเห็นใจ   มีควำมเอื้อ
เผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภำยนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักกำรอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กผู้เรียน 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
     ห้องเรียนมีบรรยำกำศเหมำะต่อกำรจัดประสบกำรณ์ มีมุมส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  มีกำร
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน กำรประเมิน
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  และกำรจัดกิจวัตรประจ ำวัน  ด้วย
เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรสังเกต  กำรสอบถำม  กำรส ำรวจ  และกำรวิเครำะห์ผล
พัฒนำกำรของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำศักยภำพของเด็กและ
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนำครูอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง มีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ทีส่อดคล้องกบัมำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศกึษำ
ปฐมวัยและบริบทของโรงเรียนบ้ำนซ่อง  มีกำรใช้สื่อ 60 พรรษำ และกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม DLTV มีกำรประเมินผลตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ  โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
 
3. จุดควรพัฒนา 
    จัดหำ จดัท ำ อุปกรณส์ื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย  จัดกิจกรรมสง่เสริมเด็กเรียนรู้กำรอยู่รว่มกัน 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมมีผลการประเมิน 

อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ  เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ   เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้ำนซ่องจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะในโครงกำรโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ที่มุ่งเน้นงำนอำชีพตำมบริบทชุมชน ท้องถิ่น มีกำรจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน  เช่น  โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม
กำรสอนซ่อมเสริม ซึ่งผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อฝึกทักษะกำรอ่ำนได้ จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้วยตนเองทั้งใน
ห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมหน้ำเสำธง ร้องเพลงชำติ สวดมนต์ กล่ำวค ำแผ่เมตตำ 
กิจกรรมสำนสัมพันธ์น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง เสนอภำษำไทย ภำษำอังกฤษ รำยงำนกำรตรวจเขตพื้นที่
บริกำรที่แต่ละเขตรับผิดชอบ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบในจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนกล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำแสดงออก  กล้ำแสดงควำมคิดเห็น โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภำพของตนเอง เช่น กำรน ำเสนอผลงำนของตนเองหน้ำชั้นเรียน กำรเลือกตั้งหัวหน้ำห้อง 
ประธำนผู้เรียน เพื่อฝึกควำมกล้ำแสดงออกและประสบกำรณ์ตรงจะได้น ำไปใช้ ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำง
เหมำะสม ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยตำมหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ และเป็นไปตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ
โดยมีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ  กำรประเมินควำมสำมำรถ
ทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรอ่ำนรู้เรื่อง ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (กำรทดสอบระดับชำติ RT) 
กิจกรรมกำรสอนเสริม  กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน  กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบโครงงำน ฝึกกำรใช้ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ผ่ำนกิจกรรมสหกรณ์  กิจกรรมห้องสมุด 
Classroom language ส่งเสริมทักษะกำรคิด ด้วยกิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์
จ ำลอง  สถำนกำรณ์จริง ส่งเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม โรงเรียนส่งเสริมด้วยกิจกรรมห้องเรียนอริยะบูรณำกำรรำยวิชำเพิ่มเติมสำนฝันงำนอำชีพ 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และกิจกรรมชุมนุม เพื่อฝึกทักษะอำชีพและภำษำสู่สำกล ผู้เรียนสำมำรถ
สร้ำงชิ้นงำนที่เกิดจำกกำรค้นคว้ำ สืบค้นและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงงำนด้วย ผู้เรียนได้รู้จักประยุกต์กำร
ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงผลงำ กำรประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ เพื่อน ำมำต่อยอดสร้ำง
ผลงำนของตนเองได้  ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนด้วยโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย ICT  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จำก
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องค์กำรสื่อสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ USO Net  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักสืบค้นข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลและจัดกระท ำข้อมูล แล้วน ำข้อมูลมำจัดแสดงผลงำนของตนเองทั้งสร้ำงเครือข่ำยและสร้ำง
กลุ่มเพื่อสื่อสำรทำงเทคโนโลยีได้เหมำะสมกับวัย  ด้ำนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ด้วยโครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำ โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
learning สู่ศตวรรษที่ 21  โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ 
เพิ่มเวลำเรียนซ่อมเสริมวันละ 1 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบผู้เรียนรำยบุคคลในส่วนที่มีควำมบกพร่อง มีกำร
เยี่ยมบ้ำนและน ำมำวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมและ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยำศำสตร์ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน  ครูร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ก ำหนดวิธีกำรวัดประเมินผลแบบบูรณำกำรตำมสภำพจริง  ด้ำนควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน เจตคติที่ดีต่ออำชีพ และกำรใช้ทักษะชีวิต  โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ เปิดโอกำสให้
สถำนศึกษำอื่นเข้ำมำแนะแนวกำรศึกษำต่อ โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โครงกำรน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปรำชญ์ชำวบ้ำนให้ควำมรู้เรื่องทักษะอำชีพตำมควำมสนใจ  

โรงเรียนบ้ำนซ่องได้เข้ำร่วมโครงกำรพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี โครงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งระบบ ร่วมกับ กสศ.  ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีกำรพัฒนำด้ำน
คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี มีโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โครงกำร
โรงเรียนสีขำว น ำผู้เรียนร่วมบุญในวันส ำคัญต่ำงๆ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิต
อำสำ สร้ำงและให้ตระหนักถึงจิตสำธำรณะ สอดแทรกในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  กิจกรรมหน้ำเสำธง 
กิจกรรมในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ  ด้ำนควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย จัดโครงกำรวันส ำคัญ  
โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ  ส่งเสริมมำรยำท  คุณธรรม จริยธรรม โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกิจกรรม
ชุมชน เช่น ประเพณีสงกรำนต์ ท ำบุญ งำนกฐิน ผ้ำป่ำ งำนวันส ำคัญต่ำงๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และรักษำ
ทรัพยำกรในท้องถิ่น สร้ำงจิตส ำนึกรักชำติภูมิใจในควำมเป็นไทย  ด้วยกำรไหว้ กรำบ มีมำรยำทและกำร
แต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทยทุกวันอังคำร ด้ำนกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ส่งสริมกำรปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเสมอภำค และมีจิตส ำนึกที่ดี สอดแทรกกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีด้วย 
กิจกรรมน้องไหว้พี่  กิจกรรมสวดมนต์  ด้ำนสุขภำวะร่ำงกำยและจิตสังคม  ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และโครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำยและจิต ทดสอบสมรรถนะ
ทำงกำย ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงเดือนละ 1 ครั้ง  
 
2. ผลการด าเนินงาน    

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณได้ ร้อยละ 
79.27 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 85.37  มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษแนะน ำตนเอง สถำนศึกษำ และสนทนำอย่ำงง่ำย ร้อยละ 78.05  มีผลกำรเรียนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 67.07มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำมำกกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 84.15  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ร้อยละ 89.02 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรมมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข  พัฒนำงำนและภูมิใจในผลงำนของตนเอง ร้อยละ 91.46 มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน   ร้อยละ 80.49 มีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 90.24 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติ
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เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณร้อยละ 78.05 ยอมรับในควำมแตกต่ำงและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน  ร้อยละ 78.05  มีน้ ำหนัก ส่วนสูง  และมีสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 59.76 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ  ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง รู้จักวำงแผนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ดีตำมหลักประชำธิปไตย และแสดงควำมคิดเห็น หรือวิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สร้ำงชิ้นงำน โครงงำนได้รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ จ ำแนก
แยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี ส ำคัญ จ ำเป็น รวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีทัศนคติที่
ดีต่ออำชีพสุจริต รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ำงๆ เลือกรับประทำนอำหำรที่สะอำด 
และมีประโยชน์  รักกำรออกก ำลังกำย ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละ ยอมรับในกฎ
กติกำของกลุ่มของสถำนศึกษำและสังคม มีควำมเข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและระหว่ำงวัย 
ทั้งนี้ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข  ผู้เรียนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมกำรแข่งขัน
ท่องสูตรคูณ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1, 2 และ 3 จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 , ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรกำรแข่งขันอ่ำนสะกดค ำภำษำอังกฤษ phonics เหรียญทอง 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1, 2 และ 3 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
3. จุดควรพัฒนา   

ผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 ต้องได้รับส่งเสริมและพัฒนำพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรคิดวิเครำะห์  และระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6  ด้ำนกำรคิดกำรวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ แยกแยะ 
และน ำเสนอ อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้ำนกำรใช้ภำษำไทย  และภำษำอังกฤษสื่อสำร เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำสอดคล้องกบั Best Practice
ของโรงเรียนบ้ำนซ่อง “บูรณำกำรทักษะอำชีพ สื่อสำรภำษำสู่สำกล” ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย  ส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรคิด ทักษะกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเองวำง
แนวทำงกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้ 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา     

จัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทั้งควำมรู้คู่คุณธรรม ได้จัดโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ จุดเน้นของสถำนศึกษำและตอบสนองนโยบำย จุดเน้น                          
ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ(SWOT)  แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 3 ปี แผนปฏิบัติกำรปีกำรศึกษำ 2564  โดยกำรศึกษำข้อมูล สำรสนเทศจำกผลกำรนิเทศ 
ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยร่วมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัด
กำรศึกษำ ปรับระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพให้มีควำมเชื่อมโยงกับโครงกำรและภำระงำนของสถำนศึกษำ 
กล่ำวคือ โครงกำรโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี  โรงเรียนในโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำ(พระรำชด ำริสุดท้ำย) เพื่อมอบหมำยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับงำน ตำมควำมถนัด ปรับ
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำวัตถุประสงค์ กิจกรรมตำมโครงกำรให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัดสถำนศึกษำ  วำง
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) จัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำน
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เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผล
กำรด ำเนินงำน โดยใช้โครงกำรนิเทศภำยใน โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ปรับหลักสูตร
สถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ   จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ
พื้นฐำน จัดท ำรำยวิชำเพิ่มเติมตำมควำมสนใจของผู้เรียน พัฒนำครูโดยกำรประชุม อบรม  กิจกรรม PLC 
ของครู  ส่งเสริมกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร  และโครงกำรพัฒนำองค์กร  
สร้ำงขวัญและก ำลังด้วยกำรชมเชยและให้ก ำลังใจ และเลื่อนเงินเดือนตำมควำมเหมำะสม   จัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนน่ำอยู่ กิจกรรมเขตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ติดตั้งระบบกำรป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร 
ถังดับเพลิง  มีระบบสำรสนเทศที่มีคุณภำพ สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้งำนได้เชื่อมโยง ครอบคลุมภำระงำน
ของสถำนศึกษำ 

 
2. ผลการพัฒนา    

โรงเรียนบ้ำนซ่องสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน ์ และ
พันธกิจของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำที่ชัดเจน  มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับผล
กำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้นในกำร
พัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ ของ
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  น ำแผนงำนต่ำงๆ ไปเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
สำมำรถจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีกำรนิเทศติดตำม  ประเมิน  รำยงำนผล
และน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ส่งผลต่อคุณภำพตำม
มำตรฐำนสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ  ด ำเนินกำรพัฒนำงำนวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  มีกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำฐำนสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบท และควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ให้มีมำตรฐำน
สอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำรส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  อำคำรเรียนมั่นคง  สะอำดและปลอดภัยมีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและร่วมรับผิดชอบ 
ควบคุมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนและสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำร
ปรับหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ ได้รับกำรเห็นชอบและอนุมัติจำกศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   
ครูได้รับกำรพัฒนำตรงควำมต้องกำรของตนเอง  นำงยลพรรษย์   ศิริรัตน์  ได้รับรำงวัลครุสดุดี  ประเภท
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำขนำดกลำง จำกศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  และเสมำทองค ำ 
นโยบำยข้อที่ 6 “ภำษำสู่สำกล” จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำยจนบุรี เขต 2 

 
3. จุดควรพัฒนา     

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำจำกองค์กรภำยนอก  น ำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ มำวิเครำะห์และน ำสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา    
โรงเรียนบ้ำนซ่องจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ ตำมโครงกำรสถำนศึกษำน ำร่องพื้นที่

นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ยั่งยืน โดยด ำเนินกำรส่งเสริมให้
ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning  น ำพำ
ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จัดท ำโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โครงกำรพัฒนำ ปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ โรงเรียนในโครงกำรพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรึ  
จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำน และบูรณำกำรกำรเรียนรู้สู่ทักษะอำชีพ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงงำนอำชีพด้วยตนเองตำมควำมสนใจ ควำมถนัด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด ด้วยโครงงำน กำรทดลอง  กำรปฏิบัติจริง  
สร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง สถำนกำรณ์จริง ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี จำกสื่อที่
ด ำเนินกำรจัดท ำ จัดหำและจำกคลังสื่อวีดีทัศน์ สื่อ DLTV เลือกใช้สื่อที่เผยแพร่ผ่ำนออนไลน์ โดยกำร
ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้  จัดกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์
ชำวบ้ำนและแหล่งเรียนรู้จำกธรรมชำติ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียนให้กับผู้เรียน  
จัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียนปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก มีกำรวัด
ประเมินผลที่หลำกหลำยตำมสภำพจริง ทั้งประเมินจำกแบบทดสอบ  ชิ้นงำนภำระงำน และกำรปฏิบัติ
ตำมสภำพจริง  สำมำรถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน ำมำวิเครำะห์ผู้เรียนและปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ตำมโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูและบุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับกำรนิเทศกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และห้องเรียน ประชุมเพื่อพัฒนำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ PLC เชิงปฏิบัติกำร 

2. ผลการด าเนินงาน    
โรงเรียนบ้ำนซ่อง มีหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ

โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรเกดิ
สมรรถนะของผู้เรียนอย่ำงชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ กล้ำคิดและกล้ำถำมเชิง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์ผลงำนและชิ้นงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้หน้ำที่ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรเรียนรู้ มีควำมสุขอยำกมำโรงเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องมีสังคมแห่งกำรเรียนรู้สำมำรถพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้นได้ จนโรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนและครูต้นแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active learning  มีห้องสมุด ศูนย์กำรเรียนรู้ USO Net  ห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีบริกำร  Wireless  network  
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแบบ  Active  learning  มีรำยวิชำ
เพิ่มเติมและกิจกรรมฝึกทักษะอำชีพ กิจกรรมชุมนุม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำร
ตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียนต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  มีกำรบริหำรจัดกำรชัน้
เรียนเชิงบวก  ท ำวิจัยในชั้นเรียน  และน ำผลที่ได้ไปแก้ปัญหำจริง  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้   

3. จุดควรพัฒนา     
     พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดท ำสื่อกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  ให้หลำกหลำยมำกขึ้นเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อน ำไปใช้พัฒนำตนเอง  
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ส่วนที่ 3           สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญที่ 

สถำนศึกษำจะต้องน ำไปวิเครำะห์  สังเครำะห์  เพื่อสรุปน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จ
กับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (3 ปี)  และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ดังนั้น จำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบ้ำนซ่อง สำมำรถสรุปผลกำร
ประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละมำตรฐำน  พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้
มำตรฐำนที่สูงข้ึน  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. คุณภาพเด็ก 
  1.1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยที่ดี  มีทักษะ กำรเคลื่อนไหว  
และมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้อย่ำงเหมำะสมตำม
ช่วงวัย  สำมำรถหลีกเลี่ยงต่อสภำวะควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อำทิ  
กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) อุบัติเหตุ 
และสิ่งเสพติด   
  1.2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสุนทรียภำพทำงอำรมณ์ที่ดี มีควำม
มั่นใจ และกล้ำแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม  สำมำรถปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้  สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
เพื่อนและผู้อื่น  มีน้ ำใจ  รู้จักกำรแบ่งปัน   
  1.3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนพฤติกรรมทำงสังคมที่ดี  และมีวินัย  
มีมำรยำทที่ดี  มีควำมรับผิดชอบ  เชื่อฟัง ค ำสั่งสอนของพ่อแม่  
ครูอำจำรย์   

1. คุณภาพเด็ก 
  1.1 สร้ำงโอกำสเรียนรู้ลองผิดลองถูก 
ฝึกคิดแก้ปัญหำต่ำง ๆ ด้วยตัวเองบน
พื้นฐำนของกำรใช้เหตุผลและควำม
ถูกต้องเหมำะสม    
  1.2 ด ำเนินกำรส่งเสริมให้เด็กมีได้มี
กำรฝึกกิจกรรมกำรเป็นผู้น ำ กล้ำคิด 
กล้ำแสดง และมีควำมมั่นใจในตนเอง 
  1.3 พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
อย่ำงเหมำะสมตำมวัย 
 

 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีกำรจัดท ำหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4  ด้ำน 
สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน   
    2.2 มีกำรจัดครูเพียงพอกับจ ำนวนชั้นเรียน  มีกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยกำร
ส่งเสริมให้ครูเข้ำร่วมกำรอบรมต่ำงๆ    
    2.3 มีกำรบริหำรคุณภำพโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  มีกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
    2.4  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน  มีระบบกลไกที่เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยมีส่วนร่วม ตระหนักรู้  และเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 

  2. กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
  2.1 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจดัประสบกำรณ์ 
  2.2 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อ
กำรเรียนรู ้อย่ำงปลอดภยั และ
พอเพียง 
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3. การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1 เด็กมีพัฒนำกำรกำรทั้ง 4 ด้ำนอย่ำงสมดุล 
 3.2 เด็กเรียนรู้จำกกำรเล่นและปฏิบัติกิจกรรม แบบ Active 
Learning 
 3.3 มีบรรยำกำศสภำพภำยในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เอื้อต่อกำรเรียนรู ้
 3.4 มีกำรประเมินผลเดก็ด้วยวธิีกำรหลำกหลำย ครอบคลุม
ตำมสภำพที่แท้จริง 
 

3. การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
   3.1 ครูควรมีกำรเพิ่มสือ่เทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเรียนรู้ที่มหีลำกหลำย
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)   และ
เหมำะสมตำมวัยเพิ่มมำกขึ้น   
   3.2 จัดอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอน
ที่หลำกหลำย 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ระดับการศึกษาปฐมวยั  
แผนปฏิบัติงานที ่1 ด้านคุณภาพเด็ก 

1. ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ผ่ำนกิจกรรม โครงกำรที่ครอบคลุมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
2. พัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
3. โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก 

แผนปฏิบัติงานที ่2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะระดับปฐมวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนำครูปฐมวัยในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

1. พัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ เน้นกระบวนกำร Active Learning 
2. จัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยให้ครอบคลุมเด็กปฐมวัย 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้เรียนรู้ระหว่ำงกันและกัน ด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร Active Learning 
   1.2 ผู้ เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงมี
ควำมสุข  พัฒนำงำน  และภูมิใจในผลงำนของตนเอง   
 

1. คุณภาพผู้เรียน 
   1.1  ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนสำมำรถ
น ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษได้
อย่ำงคล่องแคล่วและถูกต้องเหมำะสม   
   1.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้
ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนตำมเป้ำหมำย
ของโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ   
   1.3 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้และน ำเสนอผลงำน   

2. กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.1 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ   
ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย   
  2.2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และมีควำมสำมำรถท ำให้กำรบริกำร
จัดกำรด้ำนต่ำงๆ  มีประสิทธิภำพ   
  2.3 ระบบสำรสนเทศของโรงเรียนจัดเป็นหมวดหมู่และเป็น
ปัจจุบัน  ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนมีประสิทธิภำพ   
  2.4 ระบบบริหำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ   

2. กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา 
   จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำให้
กำรนิเทศภำยในไม่เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   3.1 หลกัสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี   
  3.2 ด ำเนินกำรก ำกับ  ติดตำม ตรวจสอบ  และน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ   
  3.2 จัดรำยวิชำเพิ่มเติมทักษะงำนอำชพีให้ผู้เรียนได้เลือกเรยีน
ตำมควำมถนัด  ควำมสำมำรถและควำมสนใจ ผ่ำนห้องเรียน
อริยะ 8 ทักษะอำชีพ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน    
  3.3 ครูได้ปฏิบัติหน้ำที่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถหรือคุณวฒุิ
ท ำให้งำนมีคุณภำพ  

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำใน
ด้ำนกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำน
สมรรถนะ โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี สู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 
  3.2 ประส ำน คว ำม ร่ ว มมื อ จ ำ ก
ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมพัฒนำ
สถำนศึกษำ และผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 
21 อยำ่งยั่งยืน 
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   3.4 ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำน มำปรับใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชนเกิดควำมพึงพอใจในผลของกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ   
   3.5 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ  ค ำปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำรและ
เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ   
   3.6 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  อำคำรเรียนมั่นคง  สะอำด
และปลอดภัยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพอเพียงอยู่ในสภำพใช้
กำรได้ดี  สภำพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน   
 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แผนปฏิบัติงานที ่1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. พัฒนำทักษะกำรอ่ำนออก - เขียนได้ระดับประถมศึกษำปีที่  1 – 3  และทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์  ในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6  ตำมช่วงวัย 

2. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ RT, NT,  O-Net และภำษำอังกฤษ 
3. โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที ่2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. พัฒนำสภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพ 

แผนปฏิบัติงานที ่3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล ด้วยกระบวนกำร Active Learning 
2. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรสื่อสำรภำษำ เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจ ำวัน  

     4. จัดกิจกรรมส่งเสริมงำนอำชีพที่เป็นไปตำมควำมต้องกำร  ควำมถนัดของผู้เรียนและสำมำรถสร้ำง
รำยได้ระหว่ำงเรียน ตลอดจนน ำไปประกอบอำชีพได้จริง ผ่ำนห้องเรียนอริยะ 8 กิจกรรมทักษะอำชีพ 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในฯ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2564 
 ประกำศโรงเรียนบ้ำนซ่อง เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ประกำศโรงเรียนบ้ำนซ่อง เรื่อง ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ

ปฐมวัย และระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศกึษำ 2564 
 จ ำนวนและร้อยละของเด็กที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ในประเด็นกำรพิจำรณำ  

            ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภำพตำมประเด็นพิจำรณำของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำน ำร่อง 
พ.ศ. 2564 

 กรอบกำรด ำเนินกำรประกันกำรศกึษำภำยในสถำนศึกษำท้ำยประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำของ
สถำนศึกษำน ำร่อง  พ.ศ. 2564 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ(Self – Assessment Report : SAR) 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 ของโรงเรียนบ้ำนซ่อง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต2 
..................................................................................................................................................................... 
 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนซ่อง ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 เดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2565  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – 
Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ของโรงเรียนบ้ำนซ่อง 
  มีมติเห็นชอบในกำรรำยงำนคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 2564 ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์เพื่อรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและสำธำรณชนได้ 
 
 
               (ลงชื่อ)………………………………………………. 
                   (นำยพัชรพล   สืบดำ) 
      ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                              โรงเรียนบ้ำนซ่อง 
 
 
 
              (ลงชื่อ)………………………………………………. 
                (นำงยลพรรษย์   ศิรริัตน์) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง 
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ส าเนา 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านซ่อง 

ท่ี  25/2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
************************* 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มำตรำ 47 วรรคสอง ก ำหนดให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพเพื่อพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่กฎกระทรวง มำตรำ 48 ให้
หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำร
ประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และตำมกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 หมวด 1 กำรประกันคุณภำพ และ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ 

 ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ของ
โรงเรียนบ้ำนซ่อง ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพตำมบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี ้

 
1. คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย                                                                                    
    1.1  นำงยลพรรษย ์  ศิรริัตน ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง                ประธำนกรรมกำร 

1.2  นำยพัชรพล   สืบดำ  ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำฯ         รองประธำนกรรมกำร 
1.3  นำงนุชรด ี  ไชยมงคล      ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
1.4  นำงจีรนันท์   บุญแก้ว  ครู   คศ.1                กรรมกำร 
1.5  นำงสำวณัฏฐวีร ์ รุ่งเรืองศร ี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ 

 
2.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 2.1  นำงยลพรรษย์   ศริริัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง               ประธำนกรรมกำร
 2.2  นำงสำวพิมพทภคนนัท์  ขุนณรงค ์ พนักงำนรำชกำร       กรรมกำร 
 2.3 นำงสำวพรรณิภำ สระทองแซว ครูจ้ำงสอน    กรรมกำร 
 2.4  นำงจีรนันท์  บุญแก้ว  ครู คศ.1         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 
   3.1 นำงยลพรรษย ์  ศิรริัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง              ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยเอนก   บัวซ้อน  ครูช ำนำญกำร            กรรมกำร 

3.3 นำยสุพรรณ   ใจตรง     ครูช ำนำญกำร            กรรมกำร 
3.4 นำงสำวภำนุมำศ  นะด ี ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 
3.5 นำยศุภวชิญ์   นกด ำ  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
3.6 นำยศิริวัฒ   โกทองเจริญ ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
3.7 นำงสำวดวงกมล   จนัทร์ศรี ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
3.8 นำงสำวณัฏฐวรี์ รุ่งเรืองศร ี ครูช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.9 นำงนุชรดี  ไชยมงคล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดท ำแนวทำง และวิธีกำรประกันคุณภำพภำยในด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ กำรติดตำมและกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
2.พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อใช้ก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและภำยใต้กรอบนโยบำยและหลักกำร 
3.ด ำเนินกำรให้มีกำรให้มีกำรจัดท ำมำตรฐำน ตัวบ่งชี้คุณภำพ ในกำรพัฒนำคุณภำพตำมพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและกำรประกันคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ.) และมำตรฐำนโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
4.ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
5.พิจำรณำ ทบทวน ตรวจสอบ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 
6.ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดเป็น
ประจ ำทุกปี (ภำยใน 120 วัน นับจำกวันสิ้นปีกำรศึกษำ) 
7.ด ำเนินกำรให้มีกำรเผยแพร่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 
8.ก ำหนดมำตรฐำน กำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจสอบ และกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำเพื่อ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 
4. คณะกรรมการตดิตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 

4.1  นำงยลพรรษย์   ศริริัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง                         ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำยพัชรพล   สืบดำ ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำฯ            รองประธำนกรรมกำร 
4.3  นำงสำวณัฏฐวีร ์รุ่งเรืองศร ี    ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่   1. ติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  2. ประสำนงำนกำรตดิตำมและประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก 
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5. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
5.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 1. นำงยลพรรษย ์  ศิรริตัน์ 

2. นำงสำวพิมพ์ภคนันท ์ ขุนณรงค ์
3. นำงสำวพรรณิภำ สระทองแซว 
4. นำงจรีนันท์  บุญแก้ว  

1.1 มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงอออกทำง
อำรมณ์ได ้
1.3 มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยแหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม 
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสตปิัญญำ สื่อสำรได้ มีทกัษะกำรคดิพื้นฐำน
และแสวงหำควำมรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนำกำรทั้ง 4 ดำ้น สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน 
2.2  จดัครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำกรรจดัประสบกำรณ์ 
2.4  จดัสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้  อย่ำงปลอดภัย  
และเพียงพอ 
2.5  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ ์
2.6  มรีะบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จดัประสบกำรณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีกำรพัฒนำกำรทกุด้ำนอยำ่ง
สมดุลเต็มศักยภำพ 
3.2  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณต์รง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 
3.3  จดับรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สือ่เทคโนโลยีที่เหมำะสม
กับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงแลละน ำผลประเมิน
พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจดัประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
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5.2 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผดิชอบ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.นำงสำวณัฏฐวีร ์รุ่งเรืองศรี 

2.นำยศุภวิชญ ์ นกด ำ 
 

 1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
 2)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย   
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
 3)  มีควำมสำมำรในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรสื่อสำร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 6)  มีควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. นำยเอนก   บัวซ้อน 

2. นำยสุพรรณ  ใจตรง 
 

 1)  กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
 3)  กำรยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 4)  สุขภำวะทำงรำ่งกำยและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 1.นำงยลพรรษย์   ศริิรตัน์ 

2.นำงสำวดวงกมล   จันทร์ศร ี2.1  กำรมีเป้ำหมำย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2.2  มรีะบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวชิำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรยีนรอบด้ำนตำมหลักสตูร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5  จดัสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจดักำรเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 1.นำงนุชรด ี ไชยมงคล 

2.นำงสำวภำนุมำศ  นะดี 
3. นำยศิริวัฒ  โกทองเจริญ 

3.1  จดักำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคดิและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3  มีกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเชิงบวก 
4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 
3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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มีหน้าที่   
1. ด ำเนินกำรให้มีกำรจดัท ำข้อมูลสำรสนเทศให้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและ 
ภำยนอกของส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
2. รำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
3. พิจำรณำ ทบทวน ตรวจสอบ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพื่อให้มีข้อมูลรำยงำนผล 
ย้อนกลับในกำรน ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำงำนต่อไป 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

              ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ 7  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.2564 
 

     ลงชื่อ...นำงยลพรรษย ์  ศิริรตัน์...  
(นำงยลพรรษย ์  ศิรริัตน)์ 

              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่อง 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2564 

 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน 
ที่ประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 12 - 3 7 2 9 75.00 
ป.2 14 - 5 5 4 9 64.29 
ป.3 6 - - 6 - 6 100 
ป.4 21 - - 10 11 21 100 
ป.5 16 - 1 4 11 15 93.75 
ป.6 13 - - 7 6 13 100 
รวม 82 - 9 39 34 73  

ร้อยละ  - 10.98 47.56 41.46 89.02 88.84 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 12 - - 6 6 12 100 
ป.2 14 - - 5 9 14 100 
ป.3 6 - - - 6 6 100 
ป.4 21 - - 2 19 21 100 
ป.5 16 - - - 16 16 100 
ป.6 13 - - 3 10 13 100 
รวม 82 - - 16 66 82  

ร้อยละ  - - 19.51 80.49 100 100 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
ปีการศึกษา 2564 ในระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 12 12 100 10 83.33 10 83.33 12 100 10 83.33 
ป.2 14 14 100 9 64.29 13 92.86 13 92.86 13 92.86 
ป.3 6 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 
ป.4 21 21 100 21 100 19 90.48 19 90.48 19 9.48 
ป.5 16 16 100 14 87.50 14 87.50 16 100 16 100 
ป.6 13 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 
รวม 82 82 100 73 89.02 75 91.46 79 96.34 77 93.90 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอา่น  (Reading  Test)  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศกึษา  2564 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง 27.33     
    1.  กำรอ่ำนออกเสียงค ำ 33.33     
    2.  กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม 23.33     
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง 52.66     
    1.  กำรอ่ำนรู้เรื่องค ำ (จับภำพ) 61.67     
    2.  กำรอ่ำนรู้เรื่องประโยค (เล่ำเร่ืองจำกภำพ
,เลือกตอบ) 

52.22     

    3.  กำรอ่ำนรู้เรื่องข้อควำม 45.00     
รวม 2 สมรรถนะ 40.00     

  



 
 

34 

 

จ านวนและร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา  
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

********************   
มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย   
 

 
ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จ านวนเด็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับ  5 40 11 91.67 12 92.31 14 93.33 37 92.50 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
        37 92.50 

 1) มีน้ ำหนักและส่วนสูง ตำมเกณฑ์กรมอนำมัย ร้อยละ  85 40 12 100 10 76.92 12 80 34 85.00 
 2) มีสุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยที่ดี ร้อยละ  85 40 12 100 11 84.62 13 86.67 36 90 
 3) สำมำรถรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ร้อยละ  90 40 12 100 13 100 15 100 40 100 
 4) สำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคลว่ประสำน

สัมพันธ์ และ ทรงตวัได้ 
ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 15 100 40 100 

 5) สำมำรถใช้มือ-ตำ ประสำนสัมพันธ์กัน ร้อยละ  90 40 12 100 13 100 12 80 38 95.00 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก

ทางอารมณ์ได ้
        36 90.00 

 1) ร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ ควำมรูส้ึกได ้เหมำะสม ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 12 80 37 92.50 
 2) มีควำมรู้สึกที่ดตี่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ  90 40 12 100 13 100 12 80 36 90 
 3) สนใจ มีควำมสุข และแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตร ี

และกำรเคลื่อนไหว     
ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 12 

80 
37 92.50 

 4) มีควำมซื่อสัตย ์สุจรติ ร้อยละ  95 40 10 83.33 11 84.62 15 100 36 9 
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ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จ านวนเด็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 5) มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ  90 40 11 91.67 11 84.62 15 100 37 92.50 
 6) มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้อยละ  90 40 10 83.33 13 100 14 93.33 37 92.50 
 7) มีควำมรับผิดชอบ ร้อยละ  90 40 9 75 11 84.62 15 100 35 87.50 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

        39 97.50 

 1) สำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน
ได้เหมำะสม 

ร้อยละ  90 40 12 100 13 100 15 100 40 100 

 2) มีวินัยในตนเอง ร้อยละ  90 40 11 91.67 11 84.62 13 86.67 35 87.50 
 3) ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 15 100 40 100 
 4) ดูแลรักษำธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 13 86.67 40 100 
 5) มำรยำทตำมวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 13 86.67 39 97.50 
 6) ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ร้อยละ  90 40 9 75 13 100 14 93.33 36 90 
 7) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ื่น ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 13 86.67 38 95 
 8) ปฏิบัติตนเบื้อต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ  95 40 12 100 13 100 14 93.33 40 100 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

        37 92.50 

 1) สนทนำโต้ตอบ และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ ร้อยละ  90 40 12 100 13 100 15 100 40 100 
 2) อ่ำน เขียนภำพ และสญัลักษณ์ได ้ ร้อยละ  90 40 12 100 12 92.31 14 93.33 36 90 

3) มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด ร้อยละ  95 40 12 100 12 92.31 15 100 39 97.50 
 4) มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ร้อยละ  90 40 9 75 13 100 14 93.33 36 90 
 5) มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ ร้อยละ  90 40 9 75 13 100 13 86.67 35 87.50 
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ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จ านวนเด็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 6) ท ำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและควำมคดิสร้ำงสรรค์ ร้อยละ  90 40 10 83.33 12 92.31 15 100 37 92.50 
 7) มีเจตคติทีด่ีต่อกำรเรยีนรู้ ร้อยละ  95 40 10 83.33 13 100 15 100 38 95 
 8) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู ้ ร้อยละ  90 40 10 83.33 13 100 11 73.33 34 85 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  บันทึกพัฒนำกำรผู้เรียน  ตำมหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 
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จ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา 
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

******************** 
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
ค่าเป้าหมาย 

จ านวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 จ านวน ร้อยละ 

ทั้งหมด         
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 82 8 10 6 17 13 11 65 79.27 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน           

ประเด็นพิจารณาที่ 1  ควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดค ำนวณได้  

          

1) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย อยูใ่นระดับด ี ร้อยละ 78 82 5 10 6 21 15 13 70 85.37 
2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษแนะน ำตนเอง สถำนศึกษำ และสนทนำ
อย่ำงง่ำย 

ร้อยละ 75 82 9 12 6 14 12 11 64 78.05 

3) ผู้เรียนได้ระดับผลกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตรร์ะดับ 3 ขึ้นไป รอ้ยละ 78  82 7 13 6 8 16 5 55 67.07 
4) ผู้เรียนมีผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมหลักสูตรสถำนศึกษำมำกกว่ำฐำนเดิม (+3) ร้อยละ 78 82 12 10 6 17 13 11 69 84.15 
ประเด็นพิจารณาที่ 2  ควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

 
 

         

5) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ร้อยละ  75 82 10 9 6 21 14 13 73 89.02 
6) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสนทนำ น ำเสนองำนงำน ผลงำน ร้อยละ  75 82 10 9 6 21 14 13 73 89.02 
ประเด็นพิจารณาที่ 3  มีควำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวัตกรรม           
7) ผู้เรียนมีผลงำนจำกกำรท ำโครงงำน/ผลงำนประดิษฐ์ใหม่ และสำมำรอธิบำยหลักกำร 
แนวคิด ขั้นตอนกำรท ำงำน และปัญหำอุปสรรคของกำรท ำงำนได้ 

ร้อยละ  75 82 7 8 6 17 13 13 64 78.05 

8) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนต่องำนอำชีพอย่ำงน้อย  1 อย่ำง ร้อยละ  75 13      11 11 84.62 
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ค่าเป้าหมาย 

จ านวน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 จ านวน ร้อยละ 

ทั้งหมด         
ประเด็นพิจารณาที่ 4  มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร           
9) ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เนตได้ ร้อยละ  90 82 7 9 4 17 14 11 62 75.61 
10) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ  85 82 7 9 6 19 16 13 70 85.32 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน           
 ประเด็นพิจารณาที่ 1  กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดี ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด           

11) ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบมีวินัย มีภำวะผู้น ำ มีจิตอำสำ ร้อยละ  95 82 10 13 5 19 15 12 74 90.24 
 ประเด็นพิจารณาที่ 2  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย           
 12) ผู้เรียนเป็นสมำชิกและร่วมโครงกำรอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ร้อยละ  75 82 5 7 6 15 12 11 56 68.29 
 13) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ิน ร้อยละ  75 82 5 11 6 19 14 11 66 80.49 
 ประเด็นพิจารณาที่ 3   กำรยอมรับที่จะอยู่รว่มกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย           
 14) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคดิเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน อยู่

ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่น ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น 
ร้อยละ  80  82 7 12 6 17 11 11 64 78.05 

 ประเด็นพิจารณาที่ 4  สุขภำวะทำงรำ่งกำย และจิตสังคม           
 15) ผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย และมีสุขภำพอนำมัยแข็งแรง ร้อยละ  70 82 5 7 5 14 11 7 49 59.76 
 16) ผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด ร้อยละ  100 82 12 14 6 21 16 13 82 100 
 17) ผู้เรียนไม่ทะเลำะวิวำทในโรงเรียน ร้อยละ  80 82 11 12 6 19 16 13 77 93.90 
 18) ผู้เรียนได้รับกำรเย่ียมบ้ำน และโรงเรียนน ำข้อมูลมำใช้ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร้อยละ  100 82 12 14 6 21 16 13 82 100 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   - ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   - กำรประเมินกำรอ่ำน คดิวิเครำะห์  และเขียน 
   - กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสตูร    -  กำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถและทักษะด้ำนกำรอ่ำน ด้ำนกำรเขียน   

-  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 


