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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านทุ่งพระฉบับนี้  จัดท าขึ้นตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการ
จัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ 
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ  
ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
       (นายปราโมทย์  บุญสมนึก) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
           3  พฤษภาคม 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน  บ้านทุ่งพระ  หมู่ 4 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายปราโมทย์  บุญสมนึก  เบอร์โทรศัพท์ 081 865 1561   
E-mail : Thungpha@sk1edu.go.th 
จ านวนครู  11 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   10  คน ครูอัตราจ้าง  1 คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 3  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  252  คน  จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 58 คน ระดับประถมศึกษา  194 คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 58 คน ครูผู้สอน 2  
คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับปฐมวัย     
56 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 58 คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน - คน กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่าในปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในช่วง
ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นี้ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทุ่งพระได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ On-hand on-line สลับกับการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site ท าให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทุ่งพระมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 93.10  ซึ่งทางโรงเรียนก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมโครงการที่จะพัฒนาการเรียน
การสอนทั้งการด้านร่างกายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้เป็นอย่างด ี
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งพระ  ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน            
ทุ่งพระ ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย             
ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย       
ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ        



อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 93.10 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งพระ มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จากโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560  กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน ส่งผลให้กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนบ้านทุ่งพระกระบวนการจัดการ
บริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งพระเป็นไปตามเป้าหมาย ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมา โดยที่โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็ก
ได้เรียนตามรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ได้ส่ง
บุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งพระระ มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับ
หนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้มีการพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมครู  รูปแบบ
ออนไลน์ และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งพระ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียน
มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านทุ่ง
พระ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองบัว มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 



 

 

 
 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งพระ                  
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเรียนการสอนแบบโครงงาน  
เป็นต้น มีการติดตามประเมินผลทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กและน าผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง เข้ามามีบทบาท  ในการจัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น
ในรูปแบบต่างๆ เช่น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครอง การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชิญวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ และภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โดยบูรณาการ ทักษะภาษาเข้ากับกิจกรรม
ประจ าวันของเด็ก หน่วยการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเหมาะสมตามวัย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็กให้ เต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนานวัตกรรมของตนเองอย่างหลากหลาย ชัดเจน และจัดให้
มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู เพ่ือให้ ครูน าไปใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกาย
ทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้            มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญามีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 
(Open House) ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้มีการจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านบบ้าทุ่งพระ ได้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้



เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งพระ ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  
และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อ
กันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านทุ่งพระ มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้
โรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การ
สอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมิน
ไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านทุ่งพระ ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา            

ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ภายใต้สถานการ์การ
แพร่เชื้อของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมานี้มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
สุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ มีการปรับการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ใน
สถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ระบาดและมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนต่อ



 

 

 
 

ผู้เรียนในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนด
เป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน   มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้  ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 95.88 ด้านการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.66 ด้านการเขียนค าอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 82.47 ด้านการเขียนประโยคเรื่องอยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 72.16 นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและ
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดี
ขึ้นไปที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านทุ่งพระการด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 
 ภายในปี 2564 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระเบียบวินัย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
ครูได้รับการพัฒนา มีจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนร่มรื่นเอ้ือต่อการเรียนการสอน มุ่งเน้นสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมและน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ“บริหารเป็นระบบครันครบวิชาการ  เน้นด้านคุณธรรม  งามล้ าสิ่งแวดล้อม 
พรั่งพร้อมภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มากมีทักษะภาษา สุขภาพดีมีพลานามัย ใฝ่ใจชุมชน” การบริหารจัดการทุก
อย่างอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ระบาดและส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2564 นี้ 
 ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงานปีการศึกษา2564
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน ในรูปแบบการ



อบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์และระบบทางไกล มีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตามความมุ่ง
ของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ โดยตอบรับนโยบายของต้นสังกัดภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
 
 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด PLC 



 

 

 
 

ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเป้าหมายนักเรียน
เรียนรวม) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
  
 

  



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป  

 
ชื่อโรงเรียน  บ้านทุ่งพระ  
ที่อยู่   หมู่  4  ต าบล ท่าเกษม  อ าเภอ เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  27000 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
โทรศัพท์ 037-244-779 
โทรสาร  - 
E-mail : Thungpha@sk1edu.go.th 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6  
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายประวิทย์  สุวรรณ การศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564                             โทรศัพท์ 
086-141-2489 และนายปราโมทย์  บุญสมนึก การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา                    
(กศ.ม.) ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน โทรศัพท์ 081 – 865-1561 
E-mail : jo.pramot@sk1edu.go.th 
 วิสัยทัศน์ (VISION ) 
  ภายในปี 2564 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระเบียบวินัย สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ ครูได้รับการพัฒนา มีจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนการสอน มุ่งเน้น
การอ่านออก เขียนได้ มีทักษะทางด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาทักษะ
ภาษาทั้งไทย และอังกฤษ ส่งเสริมทักษะอาชีพ การบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  “บริหารเป็นระบบครันครบวิชาการ  เน้นด้านคุณธรรม  งามล้ าสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมภูมิปัญญา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มากมีทักษะภาษา สุขภาพดีมีพลานามัย ใฝ่ใจชุมชน” 
 พันธกิจ ( MISSION ) 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ใช้สื่อการเรียน DLTV และ  DLIT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และครูได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 



 

 

 
 

 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้เกิดข้ึนกับคณะครูและนักเรียน 
10. พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ร่มรื่น น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
11. ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูและผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
12. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณสู่มาตรฐาน 
13. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ ครูได้รับการพฒันาสู่ครูมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
14. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
15. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา

ทุกด้าน 
   16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์( GOALS /  COPERATE OBJECTIVE ) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 

ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสุขภาพพลานามัยดี 
4. ครูและผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี ICT ใช้สื่อการ 

           เรียน DLTV และ  DLIT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาสู่ครูมือ

อาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
7. โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนที่สนองต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
8. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน มีความปลอดภัย 
10. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี สื่อ ICT  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 

           จัดการเรียนการสอน 
11. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความพึงพอใจการจัดการศึกษา 
12. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 



   13. ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษา 
    กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ( Management  Educational  Strategy ) 

   กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy ) 
1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของนักเรียน เน้นการอ่าน เขียน           

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  แก้ปัญหา และรู้จักแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยี ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ และส่งเสริมความเป็นไทย

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน 
3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
4.พัฒนาและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการประเมินผล

ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
5.ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบการบริหารงานให้เข้มแข็ง 
6.ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
7.ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

  กลยุทธ์ระดับแผนงาน ( Business Strategy ) 
1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และความสามารถตามหลักสูตร 
3.ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เห็นคุณค่า และสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

            ท้องถิ่น 
6.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ  และปลอดจากสารเสพติด 
7.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8.ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการประเมินผลตามสภาพ

จริงอย่างหลากหลาย 
9.ส่งเสริมการวิจัยและการผลิตสื่อทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
10.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
12.พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
13.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

  ปรัชญาโรงเรียน 
  เป็นคนดี  มีความรู้   อยู่อย่างพอเพียง  
 คติธรรมประจ าโรงเรียน 
  ปญฺญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต  :  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
  



 

 

 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
  เรียนดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม 
 สีประจ าโรงเรียน 
  สีขาว – สีแดง 
 อักษรย่อประจ าโรงเรียน 
  บ.ทพ. 
 เอกลักษณ์โรงเรียน 
  ต้นไม้ร่มรื่น 
 อัตลักษณ์โรงเรียน   
  อยู่อย่างไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
 แบร์นประจ าโรงเรียน 
  สนทนาภาษาอังกฤษ 

 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 
 

  

1) จ านวนบุคลากร 
   

พนักงานราชการ 

 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี 

อื่นๆ 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
รวมทัง้หมด 

    
ปีการศึกษา 2564 1 11 - 1 3 16 

 

 

 

 
 



     2) วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3)  สาขาวิชาที่
จบการศกึษาและภาระงานสอน 

1.3 ข้อมูลนกัเรียน (ข้อมลู ณ 10 มิถุนายน 2564) 

 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 
สาขาวิชา 1 คนในแต่ละสาขาวิชา 

 (ซม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร์ - - 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 25 
4. ภาษาไทย 1 25 
5. ภาษาอังกฤษ - - 
6. สังคมศึกษา - - 
7. การงานอาชีพ - - 
8. ศิลปะ - - 
9. ปฐมวัย 1 25 
10. ชีววิทยา 1 25 
11. ฟิสิกส์ 1 25 
12. คหกรรม 1 25 
13. ประถมศึกษา 4 25 

รวม 12  

 

ปริญญาเอก
0%

ปริญญาโท
6%

ปริญญาตรี
81%

ประกาศนียบัตร
0%

วุฒิการศึกษา ม.6
13%

วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร



 

 

 
 

          จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น   250 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ 

ห้อง ชาย หญิง รวม 
 อ.1  - - - - - 

อ.2 2 17 8 25 12 
 อ.3  2 16 17 33 16 
 รวม  4 33 25 58 - 
 ป.1  2 9 12 21 11 
 ป.2  2 17 12 29 14 
 ป.3  2 15 20 35 18 
 ป.4  2 21 20 41 21 
 ป.5  2 17 19 36 18 
 ป.6  2 13 19 32 16 
 รวม  12 92 100 194 - 
 ม.1  - - - - - 
 ม.2  - - - - - 

ม.3 - - - - - 
 รวม  - - - - - 
 รวมทั้งหมด  16 125 127 252 - 
 

เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564 
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   1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย 

ปีการศึกษา ปฐมวัย ประถม 

2562 56 215 

2563 58 214 

           2564 58 194 

 

 



 

 

 
 

  1). ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนบ้าน
ทุ่งพระ ซึ่งมีความหมายของเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
 1 หมายถึง พอใช้ 
 2 หมายถึง ดี 
 3 หมายถึง ดีมาก 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 

อ.2 23 25 25 24 32 

อ.3 32 33 33 31 31 

รวม 55 58 58 55 58 

ร้อยละ 94.82 100 100 94.82 93.10 

  
2). ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (อ.3) จ านวน 24 คน และร้อยละของนักเรียนที่มีผล

การประเมินพัฒนาการตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเดก็ทั้งหมด 4 ดา้น 
ของชั้นอนุบาล 3 ปกีารศึกษา 2564  

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

พัฒนาการ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 32 96.96 1 3.03 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 33 100.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านสติปญัญา 31 93.93 2 6.06 0 0.00 

ด้านสังคม 33 100.00 0 0.00 0 0.00 
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ดี พอใช้ ปรบัปรุง

ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณแ์ละจิตใจ ดา้นสติปัญญา ดา้นสงัคม



 

 

 
 

     1.5 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2564) 

 1.) โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

- ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐  ชั่วโมง / ปี ๑,๐๔๐  ชั่วโมง / ปี 



2.) ผลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 
 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน (คน) นร.ท่ีได้ระดับ 
1 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ 

นร.ท่ีได้ระดับ 
3 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ 

การเรียนรู้ ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึ้นไป ระดับ 1 ขึ้น
ไป 

ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ภาษาไทย 194 - 3 6 10 14 17 33 111 194 100 161 82.99 

คณิตศาสตร์ 194 - 3 8 13 19 21 42 88 194 100 151 77.84 

วิทยาศาสตร์ 194 - 4 7 4 18 22 33 106 194 100 161 82.99 

สังคมศึกษาฯ 194 - 3 6 4 13 12 26 130 194 100 168 86.60 

ประวัติศาสตร์ 194 - 1 10 7 11 15 35 115 194 100 165 85.05 

สุขศึกษาฯ 194 - 1 2 4 5 22 29 131 194 100 182 93.81 

ศิลปะ 194 - 4 5 3 12 16 22 132 194 100 170 87.63 

การงานอาชีพ 194 - 4 4 4 10 30 17 145 194 100 172 88.66 

ภาษาอังกฤษ 194 - 4 4 12 24 21 39 90 194 100 150 77.32 

เพ่ิมเติม (คอม) 194 - 4 - 2 5 22 30 131 194 100 183 94.33 

เพ่ิมเติม 
(อังกฤษ) 

108 - 2 2 4 16 13 14 57 108 100 84 77.78 

รวม 2048 - 33 54 67 147 191 320 1236 2048 1100 1747 935 

เฉลี่ยรวม 186.18  3.00 5.4 6.10 13.36 19.18 29.10 112.36 186.18 183.33 291.17 155.83 

คิดเป็นร้อยละ 100 - 1.61 2.64 3.27 7.18 9.33 15.63 60.35 100 100 85.30 85.00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 2) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 9 เมษายน  2564)  
     ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าแนกตามระดับคุณภาพ                                 
     ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

ระดับชั้น 
 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 21 8 13 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 29 7 22 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 36 8 28 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 41 34 7 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 35 23 9 3 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 32 18 14 - - 

รวม 194 98 93 3  

เฉลี่ยร้อยละ 100 50.52 47.94 1.55  

 
 
  
 

1. ดีเยี่ยม 
2. ดี 
3. ผ่าน 
4. ไม่ผ่าน 

ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน มี 4 เกณฑ์ 



 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 
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ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1
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ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6

รวมทัง้สิน้

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งสิ้น 
ดีเยี่ยม 8 7 8 34 23 18 98 

ดี 13 22 28 7 9 14 93 

ผ่าน - - - - 3  3 

ไม่ผ่าน - - - - - - - 

3.) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพปีการศึกษา 2564 



 

 

 
 

 
 
 
 

4.) ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดและเขียน และร้อยละของนักเรียนที่มี ผลการ
ประเมินผลการประเมินการอ่าน คิดและเขียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 
2564  



 

           

 

ระดับชั้น 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 21 8 13 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 29 1 21 7 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 36 14 19 3 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 41 25 15 1 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 35 17 14 4 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 32 16 9 7 - 

รวม 
194 81 91 22 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 41.75 46.91 11.34 - 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพปีการศึกษา 2564 
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 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งสิ้น 

ดีเยี่ยม 8 1 14 25 17 16 81 
ดี 13 21 19 15 14 9 91 
ผ่าน - 7 3 1 4 7 22 
ไม่ผ่าน - - - - - - - 



 

5). ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : จ านวนนักเรยีน 194 คน ร้อยละของผลการประเมินนักเรียนที่มผีลระดับ ดีขึ้นไป 

6.) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
      ผ่าน 194 194 194 194 194 
      ไม่ผ่าน - - - - - 

เกณฑ์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
      ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
      ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 
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ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564
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1.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (Reading Test) : RT) 
 
 
 

 

 
 

 
1.) ผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผูเ้รียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

       2.) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 - 2564 
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                                 

                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 
 

สมรรถนะ 
 

 ปีการศึกษา   ปีการศึกษา   ร้อยละของผลต่าง   
  
            

   

2563 
  

2564 
  

ระว่างปีการศึกษา 
  

   

          
             

 การอ่านออกเสียง 72.35  90.20   +17.85   
          

 การอ่านรู้เรื่อง 74.76  71.80       - 2.66   
          

 รวม 2 สมรรถนะ   73.57   81.00   +7.43   
             
             

                       

ระดับ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

      ระดับโรงเรียน 90.20 71.80 81.00 

      ระดับเขตพื้นที่ 73.71 76.29 75.00 

      ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 
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การอ่านออกเสยีง การอ่านรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2564

 
2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564                    
                      จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
  
 
  
   
  
  
  

 
    
     
    
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 50.00 34.61 11.53 3.84 

      ปีการศึกษา 2564 90.00 10.00 0 0 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2564

กราฟแสดงผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
   
  
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
      ปีการศึกษา 2563 42.30 57.69 0 0 

      ปีการศึกษา 2564 45.00 55.00 0 0 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2564

                                       กราฟแสดงผลการประเมินรวมทั้ง 2 ด้าน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
   
 
   
  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 57.96 30.76 11.53 0 

      ปีการศึกษา 2564 75.00 25.00 0 0 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ

1.7 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NationalTest : NT)  
 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ขั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         
ปีการศึกษา 2564 

 
 

                     กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
               ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา  2564 

 
                                                                                                                                                                      
  
 
 
 
   
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

      ระดับโรงเรียน 33.19 42.23 37.71 
      ระดับเขตพื้นที่ 39.82 48.83 44.32 

      ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.80 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย รวมทัง้ 2 ดา้น

 
 
 
 
 
 

 

 
กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
                 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
   

 
 
  
 
 
 
 

สาระวิชา จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย             

ร้อยละ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนกัเรียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคณิตศาสตร ์ 26 33.19 15.09 0.00 15.38 46.15 38.46 

ด้านภาษาไทย 26 42.23 14.83 7.69 23.07 42.30 26.92 

รวมเฉลี่ย 37.71 27.77 3.84 23.07 42.30 30.79 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2563 – 2564 
 

 
 

ด้านความสามารถ 

  

ปีการศึกษา 
  

ปีการศึกษา 
  

ร้อยละของผลต่าง 
 

  
        

           
           

   

2563 
  

2564 
  

ระหว่างปีการศึกษา 
 

   

         
            

 ด้านคณิตศาสตร ์ 39.36  33.19   -6.17  

  
      

 

 ด้านภาษาไทย 49.18  42.23   -6.95  

  
      

 

 รวมความสามารถเฉล่ีย ทั้ง 2 ด้าน   44.87   37.71   -0.6  
            

 
2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

 
            
                                                            

                                        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 5.55 27.77 47.22 19.44 

      ปีการศึกษา 2564 0.00 15.38 46.15 38.46 

กราฟแสดงร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

27.77

47.22

19.44
15.38

46.15

38.46

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

กราฟแสดงร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย   
(Thai language) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละเปรียบเทียบรวมความสามารถทั้ง  2 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 13.88 36.11 36.11 13.88 
      ปีการศึกษา 2564 7.69 23.07 42.30 26.92 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2562 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2564



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)   

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564         
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 5.55 38.88 44.44 11.11 

      ปีการศึกษา 2564 3.84 23.07 42.30 30.76 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
      ระดบัประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 
      ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 
      ระดับเขตพ้ืนที่ 49.36 35.87 34.77 33.15 
      ระดับโรงเรียน 58.73 43.32 33.13 32.05 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามรายวิชา

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปีการศึกษา/การพัฒนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 
      2563 61.82 48.85 30.83 40.08 45.40 
      2564 58.73 43.32 33.13 32.05 41.81 
 ผลการพัฒนา -3.09 -5.53 +2.30 -8.03 -3.59 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564                    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

2563 2564 ผลการพฒันา



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

       1). ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่ง/ชั้น อ.2 
 

อ.3 
 

ป.1 
 

ป.2 
 

ป.3 
 

ป.4 
 

ป.5 
 

ป.6 

ห้องสมุด 21 28 18 24 30 36 30 28 

ห้องวิทยาศาสตร์ 21 28 18 24 30 36 30 28 

สวนเกษตร 21 28 18 24 30 36 30 28 

ห้องคอมพิวเตอร์ 21 28 18 24 30 36 30 28 

สวนหย่อม/ไม้ดอกไม้ประดับ 22 30 20 27 33 40 31 28 

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 

2.) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่ง/ชั้น อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

วัดทุ่งพระป่าชุมชน 11 15 18 17 27 20 20 22 

วัดโคกสัมพันธ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 

วัดสุขส าราญ 5 5 3 3 5 5 5 5 

วัดหนองพระสระเนตร 3 3 3 3 5 5 5 5 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 3 3 3 5 5 5 5 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 3 3 3 3 3 3 3 

พุทธอุทยานบ้านทุ่งพระ 5 5 5 5 2 2 2 2 

 

หอ้งสมดุ
20%

หอ้งวิทยาศาสตร์
20%

สวนเกษตร
20%

หอ้งคอมพิวเตอร์
20%

สวนหย่อม/ไมด้อกไมป้ระดบั
20%

แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปีกำรศึกษำ 2564

หอ้งสมดุ หอ้งวิทยาศาสตร์ สวนเกษตร หอ้งคอมพิวเตอร์ สวนหย่อม/ไมด้อกไมป้ระดบั



 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
   1.10 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

              1.10.1 สภาพภูมิศาสตร์ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบริเวณที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น 
เนื่องจากเขตชุมชนที่เป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ใกล้กัน ลักษณะดินเป็นดินปนทราย   การคมนาคมโดยทางรถยนต์   
 บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดทุ่งพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเกษมบ้านโคกสัมพันธ์ 
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระแก้ว  จังหวัดทหารบกสระแก้ว  อาชีพหลักของชุมชน เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ 
             1.10.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา–มัธยมต้น 
                      ร้อยละ 80.00  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                      ร้อยละ 100.00 นับถือศาสนาพุทธ 

วดัทุ่งพระ ป่าชมุชน
32%

วดัโคกสมัพนัธ์
14%

วดัสขุส าราญ
15%

วดัหนองพระสระเนตร
9%

ศนูยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
9%

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล
6%

พทุธอทุยานบา้นทุ่งพระ
15%

แผนภูมิจ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564

วดัทุ่งพระ ป่าชมุชน วดัโคกสมัพนัธ์ วดัสขุส าราญ วดัหนองพระสระเนตร

ศนูยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล พทุธอทุยานบา้นทุ่งพระ



 

 

                      ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  50,000  -  70,000  บาท 
            1.10.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                      โอกาส เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ใกล้วัดและหน่วยงานหลายแห่งจึงได้รับ
การสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากวัด ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียน
ในด้านความร่วมมือตามท่ีโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา 

            ข้อจ ากัด คือ สภาพบริเวณโรงเรียนอยู่ในที่ลุ่ม น้ าท่วมขัง เฉอะแฉะในฤดูฝน  พอถึงฤดูแล้งจะมีฝุ่น
ละอองท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของนักเรียน ตลอดจนการดูแลรักษาท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตลอดอาคาร
และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดความเสียหายได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.11 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 
โรงเรียนบ้านทุ่งพระได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ3 เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2555 

ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
ตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

   
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน /    



 

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ /    

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ /    

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

/ 
  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติและเหตุผล 
 /   

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  /   

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
/ 

 
  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา /    

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
/ 

 
  

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
/ 

 
  

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
/ 

 
  

 
 
 
 
 
               

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
/ 

 

  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
/ 

 

  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
/ 

 

  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /  
  



 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปกีารศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
/ 

 

  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา /    

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
/ 

 
  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม /    

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
/ 

 
  

               
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   ดีมาก 
กรณีไม่รับรอง เนื่องจาก                - 
       
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ส่วนที่ 2 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมนิตนเองรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของตนเองได ้ 4 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 4 ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 

1.4 มี'พัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ 

แสวงหาความรูไ้ด ้

3   ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น 4    ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 3 ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัยและเพยีงพอ 4 ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 4    ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4 ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 3      ดี 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 



 

สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ .2563 – 2565 โดยก าหนดกลยุทธ์ที่ 1 (พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) คือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
ส่งเสริมและ พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝัง
ให้เด็กมี ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีคุณธรรม  มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ืออยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัย และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้      
   วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 

1.1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง ได้โดย
สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน อาทิเช่น การ
ดื่มนม การเข้าห้องน้ า การรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการ ดูแลรักษา
ความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ให้ความรู้กับเด็ก ในเรื่องของการรักษา สุขอนามัย
และปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก ตรวจหู ตา จมูก ปาก ฟัน เล็บมือ เล็บเท้า
ของเด็กเป็นประจ าทุกวัน มีการจดบันทึกข้อมูลของเด็กแต่ละคนลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ มีการชั่ง น้ าหนัก 
วัดส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคลทุกเดือนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงประจ าเดือน พร้อมสรุปผล
การเจริญเติบโตของเด็กที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีการรวบรวมจ านวนเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์มาปรับพฤติกรรม โดยให้
ความรู้ ในด้านโภชนาการ เพ่ือช่วยให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง และ น า
ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กให้ผู้ปกครองของเด็กช่วยกันดูแลและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
กับสถานศึกษา มีตารางกิจวัตรประจ าวันที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และ
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม เสรี และ
กิจกรรมกลางแจ้ง  

ผลการด าเนินการ 
    จากการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

 คิดเป็นร้อยละ 100 
 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ครูได้จัดท าแผนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์และสถานศึกษายังได้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กเพ่ิมเติม ได้แก่กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรม การออกก าลังกาย เป็นต้น ครูมีการ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้เด็กรู้ถึงโทษของ
สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา สภาวะการเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัย ลงในหน่วยการเรียนรู้ อาหารดีมีประโยชน์ 
ร่างกายของฉัน และปลอดภัยไว้ก่อน  

 
    

ตัวบ่งช้ี 1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้              
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 



 

 

      1.2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โดย สถานศึกษามีแผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีอารมณ์ และจิตใจที่ดี ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน หลังเคารพธงชาติ มีการฝึกสมาธิ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่อไป มีกิจกรรมร้องเล่นเต้นร า เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงและทักษะการ เต้น
ตามศักยภาพ ส่งเสริมความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจกล้าแสดงออก มีกิจกรรมจิตรกรน้อยที่ส่งเสริมให้เด็ก
ได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ ามัน ประดิษฐ์
รูปภาพ และผลงานต่าง ๆ มีกิจกรรมคนตรี และ นาฏศิลป์ ที่ส่งเสริม สุนทรียภาพให้เด็กมีใจรักในเสียงดนตรีและ
แสดงท่าทาง อารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย รู้จักการอดทน รอคอย ยับยั้ง ชั่งใจสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง สอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้เด็กมีความนอบ
น้อมและความสุภาพ และปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการ รวมทั้งค่านิยม 12 ประการ ผ่านการอบรมยามเช้า เป็นต้น 
กิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้ค้นคว้า สนุกสนาน และมีความรู้สึกท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ มีความร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และมีสุขภาพจิตที่ดี  

ผลการด าเนินการ 
จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ -จิตใจ ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมี

พัฒนาการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่พัฒนานักเรียนตามความเหมาะสม พัฒนาต่อ
ยอดตามความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ตัวบ่งช้ี 1.3) มีพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม               
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
1.3) เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดย สถานศึกษามี

กระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็ก รายบุคคล รายกลุ่ม 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย มีการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กให้มีวินัยเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร ประจ าวัน มีความ
รับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้ า รู้จักการ
รับประทานอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง และรู้จักเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยฝึกผ่านกิจกรรม
ประจ าวัน เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเดินแถว ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน ฝึกการปฏิบัติ กิจวัตร
ประจ าวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักรอคอยในการเล่นและการท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง ให้เด็ก
รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ การจัดกิจกรรมงานวันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ มีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ที่ส่งเสริมมารยาทในการไหว้ การเดิน
ผ่านผู้ใหญ่ และการรับของตามมารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ จัดงานวันส าคัญทางศาสนา เช่น การแห่เทียนในวัน
เข้าพรรษา กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพ่ือให้เด็กรู้จักการให้และแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ 



 

ส่งผลให้เด็กมีทักษะ ด้านสังคม รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
ผลการด าเนินการ 
จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ อยูใ่น

ระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 100 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ในการจัดกิจกรรมครูควรดู และสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการบันทึกการปฏิบัติตาม

สภาพจริงของนักเรียน จากเหตุการณ์สถานการณ์ที่เหมาะสมและตามสภาพจริงให้มากท่ีสุด 

ตัวบ่งช้ี 1.4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
1.4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้  

ได้โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีทักษะใน 
การสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กได้ค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น การเรียนการสอนแบบ 
โครงการ (Project Approach) จัดให้มีการเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง และกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ จินตนาการ และ
ทักษะทางภาษา อาทิเช่น กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า กิจกรรมภาษาน่ารู้ กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง และ
กิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์ เป็นต้น ครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องราว โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชา
ต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  

ผลการด าเนินการ 
จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พบว่า เด็กมี

ทักษะในการสื่อสาร ใช้ภาษาสื่อสารได้ ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย รู้จักการแสวงหาความรู้จาก
สิ่งรอบๆตัวได้ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีจินตนาการที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 94.82 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ควรใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรมให้มาก  ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน ช่วย

เพ่ิมทักษะและเอ้ือต่อความสนใจในการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสสื่อของจริง ฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซ้ าๆ 
และใช้เทคนิคการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาท่ีครบองค์ประกอบของการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

ร่องรอย โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการตามมาตรฐานที่ 1 และตัวบ่งชี้ 1.1 -1.4 มีดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  บันทึกน้ าหนักส่วนสูง บันทึกการแปรง
ฟัน  บันทึกการดื่มนม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบ
บันทึกสุขภาพ แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกผลหลังการสอน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 



 

 

ภาพถ่าย เกียรติบัตร/รางวัล แบบสรุปโครงการ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
จากการที่สถานศึกษาได้วางแผนการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของ

เด็กปฐมวัย ได้ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พบว่า ในปี
การศึกษา 2564 เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ใน ระดับดีเลิศ ผลการประเมินพัฒนาการเฉลี่ย 98.70 และใน
ภาพรวมของพัฒนาการทุก ด้านสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังแสดงไว้ในตารางแสดงผลพัฒนาการ 4 ด้าน 
ของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงผลพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนเด็ก คิดเป็น 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
เต็ม 3 2 1 3 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ (มฐ.1) 

58 58 0 0 100 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ (มฐ. 2) 

58 58 0 0 100 ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม (มฐ.3) 

58 58 0 0 100 ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ (มฐ.4) 

58 55 3 0 94.82 ดี 

ผลเฉลี่ย - - - - 98.70 ดีเลิศ 
ภาพรวมผลประเมินพัฒนาการ 58 55 3 0 98.70 ดีเลิศ 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

1). พัฒนาเด็กที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข โดย
สถานศึกษาน าผลจากแบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของเด็กรายบุคคลมาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา เด็กให้มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์เพ่ิมมากข้ึน  

2). สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมตามวัย  

3). การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนเพ่ือ
พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กรายบุคคล ราย
กลุ่ม ใน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน กิจกรรมตัด ฉีก ปะ  กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรม
การเล่านิทาน และ กิจกรรมกายบริหาร เป็นต้น มีการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านต่างๆเข้าร่วมฝึกฝนตาม
แผนที่สถานศึกษา ก าหนดไว้ มีการส่งเด็กเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้เด็กได้มี
ประสบการณ์และเกิดความ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปี

การศึกษา 2564 โดยก าหนด เป็นกลยุทธ์ที่ 3 ( พัฒนาคุณภาพบุคลากร ) ด้านสถานศึกษา ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาจัดให้มี วิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็กมี

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สร้างและ

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดให้มีกิ จกรรมเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการสร้างการมีส่วนร่มและแสวงหาความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน และ 

ท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านโดยด าเนินการจัดท าหลักสูตรตาม
ขั้นตอนดัง 

1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
(เช่น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การน าผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

3. ความสอดคล้อง/สัมพันธ์ของหัวข้อส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา(เช่น วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นตัน) 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
สรุปผลทุกภาคเรียน และ/หรือทุกปี 

5. น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตร และ/หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางและ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องสถานศึกษาจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง โดยมีการ
วางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้รับ
การยอมรับ ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 



 

 

สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตาม
โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
ไว้โดยทุกฝ่ายมีส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ และมีระบบดูแล
ตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรมจริยธรรม ความ คุ้มค่า นิติธรรม 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานอย่างเป็นระบบ  

2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล  
3) จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียน

และตอบสนองความต้องการของชุมชน  
4) จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์โรงเรียน  อยู่อย่างไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
5) พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ และ

เป็นระบบอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีความสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7) สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลายและ ทันสมัยเพียงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
8) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งด้านระบบบริหาร การจัดการศึกษา บุคลากร  
9) พัฒนาความพร้อมด้านภาษา 
จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทางและ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 

และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
  โรงเรียนด้านจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีการวางแผนการด าเนินงาน มีการด า เนินงานเป็นสอบ อย่างชัดเจน
และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่อ่ืน จัดท าสนามเด็กเล่น และมี
เครื่องเล่นที่เหมาะสม ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
  ร่องรอย โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย รายงานการวิจัย และติดตามผลการ
ใช้หลักสูตการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสรุปผล/รายงานการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ
สถานศึกษา บันทึกการประชุม ค าสั่ง ภาพถ่าย หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องค าสั่ง/บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหรือด าเนินงาน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผ่นปฏิบัติการประจ าปี (เช่น โครงการประชุม
ผู้ปกครองปฐมวัย โครงการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) แผนผัง/แผนภูมิ ระบบ
และกลไกเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยกรรมการชั้นเรียน 



 

บันทึกการประชุมครูบันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมุด
บันทึกการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง คู่มือ/แนวปฏิบัติของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย แผ่นพับ/แผ่นปลิว ตาราง
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุม
ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นตัน สมุดบันทึกการนิเทศภายในของ
ห้องเรียน สมุดเยี่ยมชั้นเรียนรายงานโครงการรายงานการประชุม/อบรม/ประชุมสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพถ่าย 
เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น แผนการจัดประสบการณ์เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน เอกสารหลักฐานการยกย่อง เชิดชูเกียรติเช่น หนังสือขอบคุณ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ-บัญชีวัสดุ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ สมุดรับบริจาคเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา แบบสอบถามความ
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก สรุปผล/รายงานความต้องการของครูปฐมวัย ผู้ปกครองเด็ก 

ตัวบ่งช้ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 

  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารงานด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้แนวทาง มีประสิทธิภาพโดยการแนะน าให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา                มุ่งเน้นให้บุคล ากรมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ ตามแต่บริบทของทางโรงเรียนที่จะด าเนินการได้อย่างเต็มความสามารถ 
จัดบุคลากรให้สอนตรงตามสาขาวิชาเอกอย่างเพียงพอ จัดครูที่จบสาขาการศึกษาปฐมวัยสอนเด็กปฐมวัย ท าให้เด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันสู่กรอบการ 

พัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม่ 1 มาพัฒนาปรับปรุง และ
เผยแพร่แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้ และให้ข้อมูล
สารสนทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามบทบาทน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  ผู้บริหารสามารถให้ค าแบะน า ค าปรึกษาทาง



 

 

วิชาการท้ังการพัฒนาและการใช้หลักสูตร 
  สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ท าการ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทางและ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน ให้กับเด็กมาอย่ างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
  1.ควรมีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเสนอ
และเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ  
  2.ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง
พัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ร่องรอยความ โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ/
สมุดหมายเหตุรายวัน/สมุดเยี่ยมของโรงเรียน รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา แฟ้ม
ประกาศนียบัตร /รางวัลต่างๆ   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานโครงการฯ หนังสือ
ติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุดตรวจราชการ ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้าง
องค์กร  ป้ายแสดงแผ่นงานโครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากับงานแฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมิน
ความพึงพอใจ รูปภาพ ภาพถ่าย สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน การจัดนิทรรศการรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 

  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง อบรมคร ู
ตามนโยบาย อบรมออนไลน์ เกี่ยวการการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แผนการสอน หรือสื่อการเรียนการสอนศึกษาดูงานด้านปฐมวัย รวมถึงการจัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมจัดท าหลักสูตร
ปฐมวัยกับบุคลากรศึกษานิเทศก์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และในระบบออนไลน์ 
เพ่ือเพ่ิมเติมและพัฒนาศักยภาพครูในการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู และน าความรู้
ความสามารถที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยการมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูรู้เป้าหมายของ
หลักสูตร เป้าหมายของการศึกษาสามารถน าความรู้จากหลักสูตร         มาจัดท าแผนประสบการณ์ที่ให้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญการอบรมพัฒนาส่งผลให้ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
  
  ผลการด าเนินการ 



 

  จากการด าเนินการของการพัฒนาของครูผู้สอนครู ให้ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
  1. นักเรียน นักเรียนส่วนมาก มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งมีความพร้อม
สามารถเรียนต่อในระดับชั้นต่อไปที่สูงขึ้นได้ 
  2. ครูผู้สอน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและคณะครูได้ 
  3. ผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนของครูผู้สอน
ระดับชั้นอนุบาล 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
  1. ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรม โครงการ หรือตลอดจนเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้มากกว่านี้ 
  2. จัดสรรงบประมาณในการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ ตลอดจน
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสนใจ 
  3. น านักเรียนไปศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ชุมชน หรือวัฒนธรรม ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ให้เด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากขึ้น 
  ร่องรอยความ โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ 
  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สื่อ/แหล่งเรียนรู้  
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก บันทึกการสอนของครู รายงานผลการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล  บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรียนข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรียนแบบส ารวจข้อมูล สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ แบบประเมินสื่อตามมุมประสบการณ์รายงานพัฒนาการเด็ก สมุด
รายงานประจ าตัวเด็ก เอกสารแสดงการรายงานกับผู้ปกครอง รายงานการวิจัยในชั้นเรียน รายงานการวิจัยในการ
พัฒนาเด็ก รายงานผลการพัฒนาเด็ก รายงานผลการปฏิบัติงาน                            รายงานโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ แฟ้มพัฒนางานของครู 
บันทึกติดต่อสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน กับผู้ปกครอง  รูปภาพ ภาพถ่ายกิจกรรม 

ตัวบ่งช้ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 

  ผู้บริหารมีหลักในการด าเนินการ เข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารงานด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดมทุนจากชมรม
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดให้โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก 
โดยจัดสร้างสนามเด็กเล่นเพ่ิมเติม และจัดท าพ้ืนที่ปลอดภัย สะอาด และสวยงามส าหรับเด็ก มีความเหมาะสมกับเด็ก 
มีพ้ืนที่ส าหรับการแปรงฟัน ล้างมือ มีจ านวนเพียงพอ และขนาดเหมาะสมกับเด็ก และมีความสะอาด ตลอดจนจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสูงสุด 



 

 

  ผลการด าเนินการ 
  หลักการด าเนินงานของโรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยซองตนเองและ
ผู้อ่ืน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กมีมุมประสบการณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง มีสื่ออุปกรณ์ เครื่อง
เล่นทีม่ีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ และหลากหลายส่งผลให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสนุกสนานและ
ปลอดภัย 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเพ่ือการพัฒนาและเพ่ือ

การบริหารงาน บริหารด้านงบประมาณในการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ 
และครบครัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ร่องรอยความ โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก บันทึกการสอนของครู รายงานผลการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล  บรรยากาศ/สภาพแวดส้อมในห้องเรียนข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรียน              แบบส ารวจข้อมูล 
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ แบบประเมินสื่อตามมุมประสบการณ์รายงานพัฒนาการเด็ก สมุด
ร้ายงานประจ าตัวเด็ก เอกสารแสดงการรายงานกับผู้ปกครอง รายงานการวิจัยในการพัฒนาเด็ก รายงานผลการ
พัฒนาเด็ก  รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ แฟ้ม
พัฒนางานของครู บันทึก/การติดต่อสัมพันธ์ ชุมชนกับผู้ปกครอง 

ตัวบ่งช้ี 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
มีผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาด้านเด็กปฐมวัย บริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในการจัด
ประสบการณ์ด้านเด็กปฐมวัย สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กส่งเสริมพัฒนา
ครูในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม และต่อเนื่องจัดให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

ผลการด าเนินการ 
โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน และเกิด

การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้อ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ได้เรียนปนเล่น ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ นักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์สืบเสาะค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองอยากรู้และน ามาเชื่อมโยงใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ 



 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. มีการจัดหา และให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้น ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยและต่อเนื่องอยู่เสมอ 

นักเรียนได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
ร่องรอยความ โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก บันทึกการสอนของครู รายงานผลการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรียนข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรียนแบบส ารวจข้อมูล สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ แบบประเมินสื่อตามมุมประสบการณ์รายงานพัฒนาการเด็ก สมุดร้าย
งานประจ าตัวเด็ก เอกสารแสดงการรายงานกับผู้ปกครอง รายงานการวิจัยในการพัฒนาเด็ก รายงานผลการพัฒนา
เด็ก  รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ แฟ้มพัฒนา
งานของครู บันทึก/การติดต่อสัมพันธ์ ชุมชนกับผู้ปกครอง 

ตัวบ่งช้ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินการของโรงเรียนจัดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช้

หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกซน การด าเนินงานของสถานศึกษาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการตามข้อ
รายการ ดังนี้ 

1)ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา และก าหนดวิสัยทัศน ์
พันธกิจ และเป้าหมายด้นต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพเด็ก สะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2)ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

3)ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิซาการ 
4)ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษานักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น 

และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน 
5)ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม 
6)จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผ่นพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7)ก าหนดปฏิทินการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
8)เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 



 

 

9)น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกิจกรรมก าหนดไว้ 
10)ก ากับ ติดตาม ระเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ผลการด าเนินการ 

  สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากสถานศึกษา มีการวิเคราะห์มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดบ่งชี้ตามกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
มาตรฐานการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม เด่นชัด โดยมีการเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรวมทั้งประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสม มีการน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ  โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่ายร่วมกัน มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ที่ต้องการใช้ในแต่ละฝ่าย โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ทั้งระดับบุคคลครบทุกคน 
ตลอดจนถึงระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างน้อยตลอดปีการศึกษาปีละ 1 ครั้ง โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ ใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และเหมาะสม เตรียมการให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ระดับการษาปฐมวัย มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและข้อมูลมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง 4 
ด้าน จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือสะท้อนคุณภาพผลส าเร็จเด็ก
และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที่หน่วยงานตันสังกัดก าหนด ซึ่งมี
สาระส าคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส าเร็จ ชื่อเสียง อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการมีน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นให้ความเห็นชอบเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตันสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวช้องอย่ าง
เหมาะสมและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการให้บริการสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่ายผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการจัดสถานศึกษา ด้านงานบริหารวิซาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารทั่วไปและมีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
  สถานศึกษาควรที่จะก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทันสมัย และพร้อมใช้ให้ดียิ่งขึ้น มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชัดเจน 
   
 
  ร่องรอย โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
  1.โรงเรียนมี ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 



 

การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
  2. มีเอกสารมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
  3.ค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงาน/ งาน /โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดไว้   
  4.รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษาการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
  5.ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกสารสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  6.การด าเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปรายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความสามารถทางวิชาการและมีความสามารถในการบริหาร จัดการสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และเป้าหมาย ของสถานศึกษา มีกระบวนการ
บริหารและการจัดการที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ รวมทั้งด้านระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ  ดี  ซึ่งสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพดังปรากฏอยู่ ใน
วิสัยทัศน์และนโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2563 
ตัวบ่งชี้ ร้อยละที่ได้ ระดับคุณภาพ 

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง   4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  100 ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 100 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 100 ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

100 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 100 ดีเลิศ 
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 100 ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  1) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ



 

 

เป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
  2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีการบูรณาการอย่างหลากหลายทั้งทักษะพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษและด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้นการเรียนรู้ที่
ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น 
  3) สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนทั้งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
เป็นระเบียบ มีการส ารวจ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การใช้งานภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ ให้มีความปลอดภัย
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  4) บุคลากรครูภายในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก 
และยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  5) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 ผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 โดยก าหนด  การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง เหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับจากบุคคลภายนอก โดยด าเนินการพัฒนาให้ครู จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพอาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
สนใจและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความหมายต่อเด็กเอง อาทิเช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียน 
การช่วยกันตกแต่ง ห้องเรียนให้สวยงามโดยใช้ผลงานของเด็ก ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
วัยของเด็กมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ครูมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมน าผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์กับเด็กให้มีประสิทธิภาพซึ่งสถานศึกษามี 
กระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูลงสู่เด็ก ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดย สถานศึกษามีการ
พัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่ มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู มีการจัดศึกษาดูงาน มีการนิเทศการจัด
ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอจาก เพ่ือนครู ครูผู้ช านาญด้านการนิเทศ และ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดท า
สื่อ นวัตกรรม ผ่านการอบรมการผลิตสื่อ และการ พัฒนางานวิจัย การด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูมีความรู้ความ
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถานศึกษา ได้ก าหนดให้ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพตามแนวทางของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามวัยของเด็กและน ามาออกแบบวางแผนการ



 

จัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมยามเช้า กิจกรรมผู้น า และกิจกรรมต่ างๆที่ครูจัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย 
พร้อมกันนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

ผลการด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการด าเนินการอย่างครบครัน มีร่องรอยหลักฐานเด่นชัด ปรากฏชัดเจนมีการติดตามตรวจสอบ
ได้ จ านวนเด็กมีร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ตลอดจนสถานศึกษา
มีการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานและจุดเน้นตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
ที่ได้ก าหนดไว้ มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดี 
 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามความเหมาะสมให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามก าหนดทุกปี และ
ด าเนินงานให้บรรลุตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ชัดเจนเด่นชั้น สามารถติดตามตรวจสอบได้ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 ร่องรอย โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ การจัดการประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปโครงการ รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้
บรรลุถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของระดับปฐมวัย เช่น รางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองท้องถิ่น ที่มีต่อการด าเนิน
โครงการของสถานศึกษา กิจกรรมของสถานศึกษา รวมถึงรูปภาพกิจกรรม ภาพถ่าย และ แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข โดยครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ และฝึกทักษะกระบวนการคิด โดยผ่าน
กระบวนการทาโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ ด้าน
ต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรม 
เรียนรู้สู่โลกกว้าง และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กสามารถ 
สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดง ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  

ผลการด าเนินการ 



 

 

 สถานศึกษามีการด าเนินการอย่างครบครัน มีร่องรอยหลักฐานเด่นชัด ปรากฏชัดเจนมีการติดตามตรวจสอบ
ได้ จ านวนเด็กมีร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ตลอดจนสถานศึกษา
มีการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานและจุดเน้นตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
ที่ได้ก าหนดไว้ มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามความเหมาะสมให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามก าหนดทุกปี และ
ด าเนินงานให้บรรลุตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ชัดเจนเด่นชั้น สามารถติดตามตรวจสอบได้ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 ร่องรอย โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ การจัดการประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปโครงการ รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้
บรรลุถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของระดับปฐมวัย เช่น รางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองท้องถิ่น ที่มีต่อการด าเนิน
โครงการของสถานศึกษา กิจกรรมของสถานศึกษา รวมถึงรูปภาพกิจกรรม ภาพถ่าย และ แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูมี กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน          ที่เด็กมีส่วน
ร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การท าป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมก าหนด ข้อตกลงใน
ห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ในการจัดการ เรียนรู้ นอกจากนี้ครูได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ เกม การศึกษา และน าแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา เป็นต้น 
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย มีความรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ภาคภูมิใจ ในท้องถิ่น
ของตน  
 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก บรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน 
มีความรู้สึกปลอดภัย มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ์ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย
เหมาสะสม จัดท าสื่อของเล่น สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ในการคิดและหาค าตอบที่
หลากหลาย เหมาะสมตามช่วงวัย ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็กมีความปลอดภัยในการพัฒนาปรับปรุง



 

อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่าง สามารถแนะน าถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาอ่ืนได ้
ผลการด าเนินการ 

 สถานศึกษามีการด าเนินการอย่างครบครัน มีร่องรอยหลักฐานเด่นชัด ปรากฏชัดเจนมีการติดตามตรวจสอบ
ได้ จ านวนเด็กมีร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ตลอดจนสถานศึกษา
มีการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานและจุดเน้นตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
ที่ได้ก าหนดไว้ มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนด าเนินการตามแนวทาง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามความเหมาะสมให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามก าหนดทุกปี และ
ด าเนินงานให้บรรลุตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ชัดเจนเด่นชั้น สามารถติดตามตรวจสอบได้ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 ร่องรอย โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ การจัดการประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปโครงการ รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้
บรรลุถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของระดับปฐมวัย เช่น รางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองท้องถิ่น ที่มีต่อการด าเนิน
โครงการของสถานศึกษา กิจกรรมของสถานศึกษา รวมถึงรูปภาพกิจกรรม ภาพถ่าย และ แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง    
               การจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็ก 
 วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและประเมินเด็ก ตามสภาพจริงมี
ขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การพูดคุย สัมภาษณ์ เป็นต้น 
และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์โดยประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องน ามาใช้จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย การใช้เครื่องมือประเมิน
พัฒนาการที่สอดคล้อง เหมาะสมและครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือร่างการ อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมรการรายงานสรุปพัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 – 4 ครั้ง อย่างสม่ าเสมอ และน าผล
ประเมินพัฒนาการที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์
ที่มีประสิทธิภาพให้เด็กมากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาในปีต่อไป



 

 

ด้วย 
ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ปีการศึกษา 2564 
ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

 /    

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

/     

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

/     

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

/     

ผลรวม 15 4    
รวม/ค่าเฉลี่ย 19/4.75 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1) ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ 
 2) ครูระดับปฐมวัย มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบค้นแสวงหาความรู้  

3) ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา และการทดลองตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับเด็กเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับตราพระราช ทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ  ปีการศึกษา 2564 – 2568 

4) ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
5) ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก   
6) ครูมีการบูรณาการการเรียนรู้ พุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยลงในแผนการจัด 

ประสบการณ์ และน าไปใช้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 7) ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาเด็กให้เต็ม 
ศักยภาพ 

 8) ครูระดับปฐมวัย มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบค้น 
แสวงหาความรู้  

9) ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา และการทดลองตามโครงการบ้าน  
นักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับเด็กเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
น้อย แห่งประเทศระยะที่ 3  ปีการศึกษา 2564 – 2568 



 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศกึษา 2564 
 

10) ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
11) ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก   
12) ครูมีการบูรณาการการเรียนรู้ พุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยลงใน 

แผนการจัดประสบการณ์ และน าไปใช้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4    ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 3 ดีเลิศ 

2.3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ อย่างมีคณุภาพ 4 ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการละการจัดการเรยีนรู้ 4    ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4 ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 3      ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาละปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้
4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 



 

 

วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งพระ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน   2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบ
ใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  
ได้แก่  ห้องสมุด,ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องวิทยาศาสตร์ ,สวนเกษตร,สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัด
ค่ายคุณธรรมกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้
ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต  การ
เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด  ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  และเพ่ิมเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น  การเลี้ยงปลา การเพราะเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกพืชผักสวนครัว 
การเผ่าฝืน เป็นต้น 

โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งพระ มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียน
สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนก



 

 

แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา ของสังคม  
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้  มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

     ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

      หมายเหตุ  ผลการประเมินการอ่านออกเสียง (ป.1 – 6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 95.88 

           ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง (ป.1 – 6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 88.66  

 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการเขียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
         ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกติ) 
การออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่อง

……
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 21 21 0 18 2 1 - 8 13 - - 

ป.2 29 29 0 19 7 3 - 1 21 7 - 

ป.3 36 35 1 32 3 1 - 14 19 3 - 

ป.4 41 41 0 30 10 1 - 25 15 1 - 

ป.5 35 35 0 32 1 2 - 17 14 4 - 

ป.6 32 31 1 32 - 1 - 16 9 7 - 

รวม 194 192 2 163 23 9 - 81 91 - - 

เฉลี่ย  95.88  88.66  



 

หมายเหตุ  ผลการประเมินการเขียนค า (ป.1 – 6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 82.47 
                ผลการประเมินการเขียนประโยค,การเขียนเรื่อง (ป.1 – 6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป   
                         คิดเป็นร้อยละ  72.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NationalTest : NT)  

 
ผลการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ขั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกติ) 

การเขียนค า 

การเขียนประโยค, การเขียนเรื่อง,  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ,              

การเขียนย่อความ,                      
การเขียนเรียงความ 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่อง
……

 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 21 21 0 7 11 3 - 6 10 5 - 

ป.2 29 29 0 1 19 9 - 2 14 13 - 

ป.3 36 36 0 13 18 5 - 12 14 10 - 

ป.4 41 41 0 24 14 3 - 18 16 7 - 

ป.5 35 35 0 14 15 6 - 12 15 8 - 

ป.6 32 32 0 15 9 8 - 14 7 11 - 

รวม 194 194 0 74 86 34 - - - - - 

เฉลี่ย  82.47  72.16  
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2564 
 
 

                     กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
               ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2564 

 
                                                                                                                                                                      
  
 
 
 
   
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

      ระดับโรงเรียน 33.19 42.23 37.71 

      ระดับเขตพื้นที่ 39.82 48.83 44.32 

      ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.80 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย รวมทัง้ 2 ดา้น

 
 

 
กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
                 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
   

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

สาระวิชา จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย             

ร้อยละ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนกัเรียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคณิตศาสตร ์ 26 33.19 15.09 0.00 15.38 46.15 38.46 

ด้านภาษาไทย 26 42.23 14.83 7.69 23.07 42.30 26.92 

รวมเฉลี่ย 37.71 27.77 3.84 23.07 42.30 30.79 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 
การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2563 – 2564 
 

 
 

ด้านความสามารถ 

  

ปีการศึกษา 
  

ปีการศึกษา 
  

ร้อยละของผลต่าง 
 

  
        

           
           

   

2563 
  

2564 
  

ระหว่างปีการศึกษา 
 

   

         
            

 ด้านคณิตศาสตร์ 39.36  33.19   -6.17  

  
      

 

 ด้านภาษาไทย 49.18  42.23   -6.95  

  
      

 

 รวมความสามารถเฉล่ีย ทั้ง 2 ด้าน   44.87   37.71   -0.6  
            

 
การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

 
            
                                                            

                                        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
      ปีการศึกษา 2563 5.55 27.77 47.22 19.44 

      ปีการศึกษา 2564 0.00 15.38 46.15 38.46 

กราฟแสดงร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

กราฟแสดงร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย   
(Thai language) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละเปรียบเทียบรวมความสามารถทั้ง  2 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 13.88 36.11 36.11 13.88 
      ปีการศึกษา 2564 7.69 23.07 42.30 26.92 

ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

      ปีการศึกษา 2563 5.55 38.88 44.44 11.11 

      ปีการศึกษา 2564 3.84 23.07 42.30 30.76 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2562 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง

รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 รอ้ยละของจ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2564



 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

                        ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
      ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 
      ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 
      ระดับเขตพ้ืนที่ 49.36 35.87 34.77 33.15 
      ระดับโรงเรียน 58.73 43.32 33.13 32.05 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามรายวิชา

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน



 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา/การพัฒนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 
      2563 61.82 48.85 30.83 40.08 45.40 
      2564 58.73 43.32 33.13 32.05 41.81 
 ผลการพัฒนา -3.09 -5.53 +2.30 -8.03 -3.59 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564                    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

2563 2564 ผลการพฒันา



 

     1.5 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2564) 

 1.) โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

๔๐ 
(๑๐) 

- ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐  ชั่วโมง / ปี ๑,๐๔๐  ชั่วโมง / ปี 



 

 

 

3.) ผลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 
 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน (คน) นร.ท่ีได้ระดับ 
1 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ 

นร.ท่ีได้ระดับ 
3 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ 

การเรียนรู้ ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึ้นไป ระดับ 1 ขึ้น
ไป 

ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ภาษาไทย 194 - 3 6 10 14 17 33 111 194 100 161 82.99 

คณิตศาสตร์ 194 - 3 8 13 19 21 42 88 194 100 151 77.84 

วิทยาศาสตร์ 194 - 4 7 4 18 22 33 106 194 100 161 82.99 

สังคมศึกษาฯ 194 - 3 6 4 13 12 26 130 194 100 168 86.60 

ประวัติศาสตร์ 194 - 1 10 7 11 15 35 115 194 100 165 85.05 

สุขศึกษาฯ 194 - 1 2 4 5 22 29 131 194 100 182 93.81 

ศิลปะ 194 - 4 5 3 12 16 22 132 194 100 170 87.63 

การงานอาชีพ 194 - 4 4 4 10 30 17 145 194 100 172 88.66 

ภาษาอังกฤษ 194 - 4 4 12 24 21 39 90 194 100 150 77.32 

เพ่ิมเติม (คอม) 194 - 4 - 2 5 22 30 131 194 100 183 94.33 

เพ่ิมเติม 
(อังกฤษ) 

108 - 2 2 4 16 13 14 57 108 100 84 77.78 

รวม 2048 - 33 54 67 147 191 320 1236 2048 1100 1747 935 

เฉลี่ยรวม 186.18  3.00 5.4 6.10 13.36 19.18 29.10 112.36 186.18 183.33 291.17 155.83 

คิดเป็นร้อยละ 100 - 1.61 2.64 3.27 7.18 9.33 15.63 60.35 100 100 85.30 85.00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 9 เมษายน  2564)  
        ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าแนกตามระดับคุณภาพ                                 
         ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

ระดับชั้น 
 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 21 8 13 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 29 7 22 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 36 8 28 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 41 34 7 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 35 23 9 3 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 32 18 14 - - 

รวม 194 98 93 3  

เฉลี่ยร้อยละ 100 50.52 47.94 1.55  

 
 
  
 

 1.ดีเยี่ยม 
 2.ด ี
 3.ผ่าน 
 4.ไม่ผ่าน 

ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน มี 4 เกณฑ์ 



 

 

 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 
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0.00

0

0

0

0

0

0

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6

รวมทัง้สิน้

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งสิ้น 
ดีเยี่ยม 8 7 8 34 23 18 98 

ดี 13 22 28 7 9 14 93 
ผ่าน - - - - 3  3 

ไม่ผ่าน - - - - - - - 

3.) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ าแนกตามระดับคุณภาพปีการศึกษา 2564 



 

 
 
 
 
 

4.) ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดและเขียน และร้อยละของนักเรียนที่มี ผลการ
ประเมินผลการประเมินการอ่าน คิดและเขียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 
2564  



 

 

 

 

           

 

ระดับชั้น 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 21 8 13 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 29 1 21 7 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 36 14 19 3 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 41 25 15 1 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 35 17 14 4 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 32 16 9 7 - 

รวม 
194 81 91 22 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 41.75 46.91 11.34 - 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมนิการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพปีการศึกษา 2564 
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0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6

รวมทัง้สิน้

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5). ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา2564 

 
 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งสิ้น 

ดีเยี่ยม 8 1 14 25 17 16 81 
ดี 13 21 19 15 14 9 91 
ผ่าน - 7 3 1 4 7 22 
ไม่ผ่าน - - - - - - - 

191
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199

200

194 194 194 194 194194 194 194 194 194

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5 ด้าน ปีการศึกษา 2564
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หมายเหตุ : จ านวนนักเรยีน 194 คน ร้อยละของผลการประเมินนักเรียนที่มผีลระดับ ดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

6.) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 
 

เกณฑ์ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
      ผ่าน 194 194 194 194 194 
      ไม่ผ่าน - - - - - 

100 100 100 100 100 100

40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.9 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

       1). ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่ง/ชั้น อ.2 
 

อ.3 
 

ป.1 
 

ป.2 
 

ป.3 
 

ป.4 
 

ป.5 
 

ป.6 

ห้องสมุด 21 28 18 24 30 36 30 28 

ห้องวิทยาศาสตร์ 21 28 18 24 30 36 30 28 

สวนเกษตร 21 28 18 24 30 36 30 28 

ห้องคอมพิวเตอร์ 21 28 18 24 30 36 30 28 

สวนหย่อม/ไม้ดอกไม้ประดับ 22 30 20 27 33 40 31 28 

 

เกณฑ์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
      ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
      ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

   
 
 

2.) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่ง/ชั้น อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

วัดทุ่งพระป่าชุมชน 11 15 18 17 27 20 20 22 

วัดโคกสัมพันธ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 

วัดสุขส าราญ 5 5 3 3 5 5 5 5 

วัดหนองพระสระเนตร 3 3 3 3 5 5 5 5 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 3 3 3 5 5 5 5 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 3 3 3 3 3 3 3 

พุทธอุทยานบ้านทุ่งพระ 5 5 5 5 2 2 2 2 

 
    

หอ้งสมดุ
20%

หอ้งวิทยาศาสตร์
20%

สวนเกษตร
20%

หอ้งคอมพิวเตอร์
20%

สวนหย่อม/ไมด้อกไมป้ระดบั
20%

แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปีกำรศึกษำ 2564

หอ้งสมดุ หอ้งวิทยาศาสตร์ สวนเกษตร หอ้งคอมพิวเตอร์ สวนหย่อม/ไมด้อกไมป้ระดบั



 

 
 
ข้อมูล  หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
1)  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมเรียนพิเศษ กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  
กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน 
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT  (กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรม
การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการติวข้อสอบ)   
3) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมการ
ใช้เทคโนโลยี  
4) โครงการส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมรักการอ่านสื่อสารศิลปะ  กิจกรรมประกวด
เรียงความ กิจกรรมประกวดค าขวัญ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ) 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้  ส่งผลให้
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ ในระดับดีเนื่องจากมีผล

วดัทุ่งพระ ป่าชมุชน
32%

วดัโคกสมัพนัธ์
14%

วดัสขุส าราญ
15%

วดัหนองพระสระเนตร
9%

ศนูยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
9%

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล
6%

พทุธอทุยานบา้นทุ่งพระ
15%

แผนภูมิจ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564

วดัทุ่งพระ ป่าชมุชน วดัโคกสมัพนัธ์ วดัสขุส าราญ วดัหนองพระสระเนตร

ศนูยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล พทุธอทุยานบา้นทุ่งพระ



 

 

 

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี  ผลการ
ประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน 
และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่มสาระ นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
วินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  

จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจิรง เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

การจั ดกิ จ กร รมที่ มุ่ ง เ น้ นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม 
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6  ยังต้อง
เร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ  การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 
ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจน
เกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต
คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน 
แต่ละช่วงวัย 

โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรียนด าเนินงานมีดังนี้    
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน     
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

และสังคม     
4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน    
6. โครงการนิเทศภายใน       
7. โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน   
8. โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน       
9. โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน         
10. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน    
11. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
12. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    

 



 

 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

วิธีการพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้าน              
ทุ่งพระ การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ดังนี้ 
 
 

ข้อมูลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
 

 
 
 
 

ยังไม่เคยพัฒนา
0%

1 คร้ังต่อภาคเรียน
58%

2 คร้ังต่อภาคเรียน
17%

มากว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน
25%

จ านวนคร้ังทีค่รูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ



 

ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
 
 

 
 
 
ข้อมูลการจัดหาทรัพยากรของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูปแบบของ
งบประมาณ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญช านาญเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบะสนับสนุนการเรียนการสอน 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารด าเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ของ
ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไป
ปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรั บผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียน
ร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ

คณะกรรมการสถานศกึษาฯ
17% วิทยากร

8%
อบต.
8%

เครือข่ายโรงเรียน
34%

มหาวิทยาลยั
33%

จ านวนครัง้ของการเขา้มามีสว่นรว่มในการวางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา

คณะกรรมการสถานศกึษาฯ วิทยากร อบต. เครือข่ายโรงเรียน มหาวิทยาลยั



 

 

 

ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

     โ ร ง เ รี ย น ค ว ร จั ด ใ ห้ มี อ า ค า ร แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
     มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการจัดการเรียนการสอน 
     สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
เข้มแข็ งมากยิ่ ง ขึ้ น  ให้มี ส่ วนร่ วมในการ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และเป็นแรง
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา วีการ
พัฒนา ผลการพัฒนาการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1.  โครงการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์     
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย    
3. โครงการสหกรณ์โรงเรียน   
4. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย           
5. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ครุภัณฑ์ 
6. โครงการพัฒนาบุคลากร  
7. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน     
8. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



 

9.โครงการงานวัดผลและประเมินผล 
10.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนบ้านทุ่งพระ   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านทุ่งพระส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง   

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม การบันทึกการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

 

 

 



 

 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

       ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้าง
อาชีพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน    
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน     
 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้  100%        
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข           
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้     
โครงการห้องเรียนคุณภาพ       
โครงการอนามัยนักเรียน      
โครงการคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน     
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดด
เด่น 

1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 

-โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน 
- กิจกรรมรักการอ่ารสื่อสารศิลปะ  

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และ
แก้ปัญหา 

-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
-โครงการส่งเสรมิศักยภาพนักเรยีน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรยีน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของคร/ู
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเปน็
สังคมแห่งการเรียนรู ้

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

5.มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศกึษา 

-โครงการสอนซ่อมเสริม 
-โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ /ส่งเสรมิศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  

-หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนช้ัน 
 ป.1-6 

6.มีผลการทดสอบระดับชาต ิ
 
 

-กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ                               
-การทดสอบระดับชาติ (NT)   
-การทดสอบระดับชาติ   
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ 
(O-net)                         

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบช้ัน ป.1-6 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู ้
-โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชด าริ   

ภาพการเลี้ยงปลา,การปลูกผัก
,บัญชีรายรับ รายจา่ย การเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 
การปลูกแก้วมังกร การเพาะเห็ด
นางฟ้า 

 
 
 



 

 
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมลูกเสือ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-โครงการประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

-กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม - บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

-โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-หลักสูตรสถานศึกษา 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

-โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
-กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-กิจกรรมส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมโรงเรียนสะอาด  
สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
-แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 



 

 
 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

-กิจกรรมส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/
สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 
 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
-โครงการพัฒนาบุคลากร                  
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

.- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ/
กิจกรรม 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

-โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-กิจกรรมตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 



 

 

 

 รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 

สรุปผลมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

 จากผลการด าเนินงาน ตามโครงการ กิจกรรม และผลการด าเนินงานต่างๆ ส่งผลให้

สถานศึกษาจัดการพัฒนาการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละมาตรฐาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

    ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น
จากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน  จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพ
กายแข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.2 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับดี  มีผลการประเมินการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดี มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติบางกลุ่มสาระ  
 1.3 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา  ระเบียบของสังคม  เป็นต้น 
 1.4  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน  
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

     1.5 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ 
ปัญญาไทย  และ แสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

    1.6 ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่ 
สะอาดและมี ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก-



 

 

 

ส่วนสูง ตามเกณฑ์  
 
 
2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งม่ัน  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2.2  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 
กลุ่มงาน  ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

2.3 โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน   

2.4 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัด การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

2.5 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย   

2.6 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  
2.7 มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

  2.8 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้       2.9 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด การศึกษา  

2.10 โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา 
          2.11 มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้
โรงเรียนมี สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
          2.12 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนได้มีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ 



 

 3.2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.4 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
 3.5 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจากการตรวจ
นิเทศภายในและกระบวนการท าแบบ PLC 

  3.6 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมอย่าง หลากหลาย  

  3.7 ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
             3.8 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
             3.9 ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

 3.10 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการ 
จัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
              3.11 ผลการทดสอบการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 ( RT) มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ    
            3.11 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ ป.6 มีบางกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ 

 
จุดควรพัฒนา 
 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

 1.2 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
ให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

  1.3 ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ   

 1.4 โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ รวดเร็ว และกว้างขวาง เพื่อบริการผู้เรียน  
ในการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          2.1 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลายขึ้นกว่าเดิม และควรให้นักเรียน าได้ใช้แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนมากขึ้นในการพัฒนา



 

 

 

ตนเอง 
2.2 ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6  ให้สามารถน าเสนอ  อภิปราย 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2.3 ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อ 

ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  
         2.4 โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 
        2.5 ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
       2.6   ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
      2.7   ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
      2.8   โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา และการขับเคลื่ อนคุณภาพ
การจัด การศึกษา  
3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1  ควรมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยจัดท าหน่วยบูรณาการ และเศรษฐกิจพอเพียง  
     3.2  ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ สื่อการสอนที่ใช้ 
     3.3  ควรมีการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2.  การส่งเสริมให้ครู เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ                 
การจดัท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  
ติดตามผลการน าไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

  5.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหา 
แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม



 

การท างาน เปิดรับ การเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมาก
ขึ้น สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วม
คิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/
สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง             
         6. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่งคือครูที่
จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์ จ าลอง ที่ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้
กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด             
        7. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายใน อาทิ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล 
(คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้             
 8.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพ่ือระดับทรัพยากรต่าง 
ๆ ทั้ง ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการระดม
งบประมาณ  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใน
โรงเรียนและน ามาใช้ ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 9.  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 10.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  โดย
ความร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี   
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

 1.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 

  2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน             
O-NET  NT และ ข้อสอบกลาง 
 3.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น ครบทุกชั้น 



 

 

 

  4.  โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน   
  5.  โรงเรียนต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมี 

ความคล่องตัว มากยิ่งขึ้น    
 6.  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการจัด 

กิจกรรมการเรียน การสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะ
การคิดเชื่อมโยง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ     

 7.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ 
โรงเรียน เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
                               ภาคผนวก 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดี 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ดี 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้ ดี 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สือ่สารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ 
 

ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดี 
2.2  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดี 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
 

ดี 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
3.1  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ดี 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข ดี 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย ดี 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 



 

 

 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ดี 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีูณภาพ ดี 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ ดี 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ ดี 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ ดี 



 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ดี 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

1.ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า 
เป้าหมาย 

2.การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3.การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ  ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2563 มีจ านวน  3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 



 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไปจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 
2560 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง



 

 

 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564                                                                                            
 
       
                                                                     ( นายประวิทย์  สุวรรณ )  

                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2564 มีจ านวน  3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 



 

 

 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 มีจานวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 



 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2564 

ของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่ งพระ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
       
 

(  นายสิทธิชัย ประทีปแก้ว  ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 
ที่ ๑๘  / ๒๕๖๕ 

      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
       ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

      ***************************************************************************************** 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

หมวด ๖ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ฉบับลง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาทุกสังกัด ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและให้ใช้การประกันคุณภาพภายในเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา พัฒนา 
และยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ที่มีประสิทธิผล ร่วมทั้งคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม ให้เป็น เป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนบ้านทุ่งพระได้ตะหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืน และปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (
 SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งระดับปฐมวัย มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ประเด็น ๙๓ รายการและ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็น ๑๔๔ รายการ ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.นายสิทธิชัย   ประทีปแก้ว ประธานคณะกรรมการฯ 



 

 

 

 ๒.นายปราโมทย์  บุญสมนึก            กรรมการ/เลขานุการ 
 ๓.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

            หน้าที ่ เป็นที่ปรึกษาดูแลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วย
ความเรียบร้อย 

   
คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑.นายปราโมทย์   บุญสมนึก       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ            ประธานอ านวยการกรรมการ 
 ๒.นางไพเราะ      แช่มช้อย          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางนิตยา       ชาปัทมะ          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.นางยุพิน         หลวงสวน        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางบุญมี      ตุ้ยดา        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา วางแผน สนับสนุนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย   

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.นางสาวสมรักษ์  ค ามี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.นางกิรณา   ปิ่นประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางนิตยา   ชาปัทมะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.นางไพเราะ   แช่มช้อย          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕.นายชัยสิทธิ์   จงกล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖.นางอัจฉรา    จงกล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗.นางพชรพร  บุญสมนึก ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘. นางยุพิน    หลวงสวน                ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๙.นางสาวสุธาทิพย์  สนทนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี        ครูคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๑. นายปฐวี   แก้วพิจิตร ครูธุรการ กรรมการ 
 ๑๒. นางบุญมี      ตุ้ยดา        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

            หน้าที ่ ควบคุมดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐานให้เป็นด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  



 

 ๑.นางยุพิน  หลวงสอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.นางกิรณา  ปิ่นประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางสาวสุธาทิพย์  สนทนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑.นางยุพิน  หลวงสอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.นางกิรณา  ปิ่นประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางสาวสุธาทิพย์  สนทนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑.นางยุพิน  หลวงสอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.นางกิรณา  ปิ่นประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางสาวสุธาทิพย์  สนทนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

            หน้าที่  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับปฐมวัย 
 ๑.นางกิรณา  ปิ่นประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.นางสาวสุธาทิพย์  สนทนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางยุพิน  หลวงสอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นายปฐวี  แก้วพิจิตร ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบของแต่ละมาตรฐานสรุปเป็นเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินการประเมินรวบรวมส่งฝ่ายจัดพิมพ์เพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่ม 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐานประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 
ข้อที ่๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น    
    และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  



 

 

 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการกร
เลขานุการ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความ คิดเห็น   
และแก้ปัญหา  

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 



 

นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ
เลขานุการ 

ข้อที่ ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ ๑.๑ – ๑.๒ 
  - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผล  
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ ระดับชั้น เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์สังคมแบบบันทึกพฤติกรรม
ทางสังคม 
  - สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น 
การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
  - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียน รู้สึกอย่างไรที่เกิด  
เป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบ หรือไม่ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  



 

 

 

ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ประเด็นพิจารณา  
ข้อที ่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
        กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๒ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ

กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
นางพชรพร  บุญสมนึก 
นางไพเราะ  แช่มช้อย 
นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี  
นางสาวกนกพิชญ์  เขียวมา 
นายปฐวี    แก้วพิจิตร 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครคูณิตศาสตร์ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ครูธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา  

นางพชรพร  บุญสมนึก 
นางไพเราะ  แช่มช้อย 
นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี  
นางสาวกนกพิชญ์  เขียวมา 
นายปฐวี    แก้วพิจิตร 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูคณิตศาสตร์ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ครูธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางพชรพร  บุญสมนึก 
นางไพเราะ  แช่มช้อย 
นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี  
นางสาวกนกพิชญ์  เขียวมา 
นายปฐวี    แก้วพิจิตร 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูคณิตศาสตร์ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ครูธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 

นางพชรพร  บุญสมนึก 
นางไพเราะ  แช่มช้อย 
นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี  
นางสาวกนกพิชญ์  เขียวมา 
นายปฐวี    แก้วพิจิตร 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูคณิตศาสตร์ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ครูธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 



 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  
 

นางพชรพร  บุญสมนึก 
นางไพเราะ  แช่มช้อย 
นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี  
นางสาวกนกพิชญ์  เขียวมา 
นายปฐวี    แก้วพิจิตร 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูคณิตศาสตร์ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ครูธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
 

นางพชรพร  บุญสมนึก 
นางไพเราะ  แช่มช้อย 
นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี  
นางสาวกนกพิชญ์  เขียวมา 
นายปฐวี    แก้วพิจิตร 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูคณิตศาสตร์ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ครูธุรการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ ๒ -  ๔ 
 - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการแผนบริหารจัดการสารสนเทศแผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตาม การประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ  - สัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง นักเรียนเกี่ยวกับการ  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ท าอย่างไรบ้าง มี
ขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  
สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร 
สถานศึกษาน าแผน ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
แผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม 
ต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายใน การท างานกับใคร/  หน่วยงาน
ใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธีการ ประเมินผลการด าเนินงาน 
อย่างไร ฯลฯ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณา  
ข้อที ่  ๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๓. ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



 

 

 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๓ ๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่าน 

กระบวนการคิดและปฎิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

๓. ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญม ี  ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 
 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

นางอัจฉรา    จงกล 
นางสาวสมรักษ์  ค ามี 
นายชัยสิทธิ์   จงกล 
นางนิตยา     ชาปัทมะ 
นางบุญมี   ตุ้ยดา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

 
        ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ ๑ – ๓  

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่น หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลัง
สอน เอกสาร หลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้สมุดการบ้านที่แสดง



 

ให้เห็นการให้ ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลงานของ ผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ฯลฯ  

- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ค าถาม ที่หลากหลาย
ระดับ เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงาน ของครู ปฎิสัมพันธ์ของครู
กับผู้เรียน เช่น ความ เป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน 
ของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
สภาพบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ  

- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนด เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ 
หรือร่วม ประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด และจาก
แหล่งเรียนรู้ ใดบ้าง นักเรียนชอบ เรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียน ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑.นางสาวสมรักษ์  ค ามี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.นางนิตยา   ชาปัทมะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓.นางไพเราะ   แช่มช้อย          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔.นายชัยสิทธิ์   จงกล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕.นางอัจฉรา    จงกล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๖.นางพชรพร  บุญสมนึก ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๗.นางสาวปิยนันท์  พันธ์สาลี        ครูคณิตศาสตร์ กรรมการ 

 ๘. นายปฐวี   แก้วพิจิตร ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๙. นางบุญมี      ตุ้ยดา        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

                     หน้าที่ รวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์ 
 
 
 
 



 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑.นางสาวสมรักษ์  ค ามี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.นางไพเราะ   แช่มช้อย          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓.นายชัยสิทธิ์   จงกล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔.นางอัจฉรา    จงกล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นายปฐวี   แก้วพิจิตร ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖.นางยุพิน  หลวงสอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

ระดับปฐมวัย 

 ๗. นางบุญมี      ตุ้ยดา        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                      หน้าที่ พิมพ์เอกสาร ออกแบบปกและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม เพ่ือจัดส่งรายงานผลให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สั่ง ณ วันที่  ๘ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                               
                                                                 ( นายปราโมทย์  บุญสมนึก ) 

                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรพา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 


