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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ที่         /2565 วันที่     9       เมษายน     2565 

เรื่อง      ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564  

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 ด้วยคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในได้จัดท ารายงานการประจ าปี          ของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 ระหว่าง    
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 9  เมษายน 2565 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชา ชุมชน และ           
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             ใน
ปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
 บัดนี้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564           ได้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

 

(ลงช่ือ)  
            (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการ  
เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

(ลงช่ือ)  
            (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

ทราบ  
- เห็นชอบ/อนุมัติ  

(ลงช่ือ)         
(นางล าดวน บุรมรัตน์)  

                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
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ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา       
เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 
3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและ
การจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผล           การ
จัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่         ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                  และ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา           ปี
การศึกษา 2564 ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์       ต่อ
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
                                                                
                                                                                                                           

                                                                                       
                   (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
  9 เมษายน 2564 



ค 

 

 

สารบญั 
เร่ือง  หน้า 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก 
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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาท่ีอยู่ 244 หมู่ 2 ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

57210 
ชื่อผู้บริหำร  นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว โทรศัพท์ 086 – 917 - 0214 

e-mail : thep4207@gmail.com 
ข้อมูลครูและบุคลำกร  17 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 13 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน         

เจ้าหน้าท่ี ธุรการ 1 คน ช่างไฟฟ้า 1 คน 

จ ำนวนนักเรียน รวม  235  คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย  33  คน ระดับประถมศึกษา 146  คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 56 คน (ข้อมูลส้ินปีการศึกษา 2564) 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย โดยรวม 

 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3          
รวม 33 คน ครูผู้สอน 2 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564       เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม      มีผล
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้                  
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนได้ดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย  ส่งผลให้เด็ก           
ร้อยละ 92.34 มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งช่ังใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผู้อื่นมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าท่ีรับผิดชอบอดทนอดกล้ันซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตาม  ท่ีสถานศึกษาก าหนด ช่ืนชมและมี
ความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหว ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 80.81 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันมีวินัยในตนเองประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วม ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและ                
นอกห้องเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  เป็นต้น
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ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรมพื้นฐานครอบครัวเช้ือชาติศาสนา
วัฒนธรรม ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 86.30 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
เด็กช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้เด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบอ่านนิทาน
และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆได้ ส่งผลให้ เด็ก                     
ร้อยละ 84.81 พัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายในโดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ท้ัง ๔ ด้าน โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร ส่ือ              
เทคโลยี จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2561 ท่ีครอบคลุม

พัฒนาการท้ัง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน โดยโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
จ านวน 2 ห้องเรียน คือ อนุบาลปีท่ี 2 และ 3 มีครูประจ าช้ันครบช้ัน  
 3. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการได้รับ       

การพัฒนา อบรม ท่ีจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอมีการนิเทศภายใน                

เพื่อให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง  

 4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษา                   จัด

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้                       

มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้       

ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ถาดอาหาร  จัดให้มีห้องน้ าส าหรับเด็กเฉพาะ จัดลาน

หน้าห้องให้สะดวก กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม จัดให้มีสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน  

 5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สถานศึกษา

อ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุน                  การ

จัดประสบการณ์และพัฒนา ครูมีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัดประสบการณ์ในห้องเรียน มีการติดต้ังระบบ
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อินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมครูและเด็กสามารถใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดเรียนการสอนได้ท่ัวถึง          

ทุกห้องเรียน 

 6.  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการบริหาร

แบบ PDCA ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป ร่วมช่ืนชม การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมพัฒนา

พ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

องค์กรเอกชน ระดมทุนจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 

ด้ำนกำรจัดกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการ
อบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลอง
วิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรวิจัย การใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาบูรณาการการสอน
ตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากส่ือออนไลน์  เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมสร้างสรรค์และงาน
ศิลปหัตถกรรม  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และวันส าคัญทางศาสนา  
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้าน
ร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเล่น
และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือกระท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยจัดห้องเรียนให้
สะอาดอากาศถ่ายเทปลอดภัยมีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ส่ือของ
เล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงพัฒนา 

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวั นด้วย

วิธีการท่ีหลากหลายการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนา

คุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผล

พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนเหมาะสมตามวัย  
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สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โตยรวม 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
147  คน มัธยมศึกษาตอนต้น  55  คน การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564             
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ                   
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 โรงเรียนก าหนดมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคุณภำพผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สถานศึกษา    
มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี
ย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ         
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้
ภายในให้เหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี                     
มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียน
มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด                ใน
แต่ระดับช้ันจากการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มีผลการอ่านออกเขียนได้อยู่
ในระดับ พอใช้ขึ้นไป จ านวน 195  คน คิดเป็นร้อยละ 96.54 และปรับปรุง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ        โดยใช้
เหตุผลประกอบ การตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล       มี
ความสามารถ  ในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้         และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้ำนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 98.02   มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และ
เขียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 96.54 ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามท่ีว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้าน
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วิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียน     
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
ปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วม
ด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้         
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้           
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัย



ฌ 

 

 
 

ในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการ        ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุป              
องค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมท้ังน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ร ะหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก             
เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
พร้อมท้ังน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  (PLC)               
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  
ท่ีอยู่ 244 หมู่ 2 ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210  
โทรศัพท์ 053-195916                       
โทรสาร 053-195916  
E-mail thoongyung@gmail.com  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย    
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 กระทรวงศึกษาธิการ   
ขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง    
เนื้อที ่ 22  ไร่  1  งาน  10  ตารางวา   
ระดับช้ันท่ีเปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

เขตพื้นท่ีบริการ หมู่ที่    2  บ้านทุ่งยั้ง   

 หมู่ที่    3  บ้านหัวฝาย          

 หมู่ที่   13 บ้านทุ่งยั้งใหม่      
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แผนผังโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
N            เนื้อที่  22 ไร่  1 งาน  10  ตารางวา 

                
                     บ้านพักครู  

      
 

           
               
                                     ประปา 

                                 
  14  ถังน้้า 4 ถงั                        ศาลาไทย 
       
                  
      18 ถังน้้า                                                      
          
            
 
                                   
 
                            
 
                                
   
 

                                ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
 
 
                          
                                             

                     15 ถังซีเมนต์ 6 ถัง   
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2482  เดิมช่ือ “โรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง” หมู่ 2         
ต้าบลทุ่งก่อ กิ่ งอ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเขตพื้น ท่ีการปกครอง                  
จากต้าบลทุ่งก่อเป็นต้าบลผางาม อ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปัน นามวงค์ เป็นครูใหญ่คนแรก        
ได้ร่วมมือกับผู้น้าชุมชนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียนหลาย ท่าน            
จนถึงปัจจุบันมี  นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว  ด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียน  

 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ มีต้นไม้เก่าแก่ คือ ต้นจามจุรี และต้นโพธิ์ 
อายุกว่าสองร้อยปี ต้นประดู่สองต้น อายุกว่า หนึ่งร้อยปี ประชาชน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และ         
มีอาชีพเกษตรกรรม มีความเป็นอยู่ท่ีพอเพียง รักชาติ รักความสามัคคี มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นได้อย่างผสมกลมกลืน กับวัฒนธรรมไทย ในยุคเก่ากับยุคใหม่อย่างเหมาะสมท้าให้ การพัฒนาโรงเรียน
และชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน  คือ “สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม            
น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน” และคติธรรมประจ้าโรงเรียน คือ วิชฺชา จรณ  สมฺปนฺโน หมายถึง 
“ถึงพร้อมความรู้และความประพฤติ” 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  

  2.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล  
ผู้อ้านวยการโรงเรียน นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว    โทรศัพท์ 086-917-2014  
e-mail : thep4207@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
ด้ารงต้าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 29 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน 3 ปี 6 เดือน 
 

ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี

1 นางพรรณี ปลอดโปร่ง 60 39 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ 
(ประถมศึกษา) 

สุขะ+พละ  
ป.4- ม.3 

 
20 ชม./ป ี

2 นางสายอรุณ   เทพจักร์ 46 22 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

คบ. 
(เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
ทาง

การศึกษา) 

ประจ้าช้ัน     
ป. 1 

20 ชม./ป ี
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี

3 นางอนงค์ศิริ   นัยยะ 59 37 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

ประจ้าช้ัน     
ป. 2 

  
20 ชม./ป ี
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นางอินทิรา รอดสุวรรณ 52 23 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ.
(วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์           
ป.4 ม.1-3 
กอท.ป.4 

 

20 ชม./ป ี

5 นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์ 47 22 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

สังคม ม.1-3 
/กอท.(ม.1-

3) 
20 ชม./ป ี

6 นายพีรวัฒน ์ เทพจักร์ 47 23 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

คบ. 
(วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ 
ป.5-6 

คณิตศาสตร์ 
ป. 4 ,  
ม. 2-3 

กอท ป.6  

20 ชม./ป ี

7 นางรุ่งทิพย ์ จิระมาตร์ 48 21 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

คณิต ป.5-6,   
ม.1 

ประวัติ ป.4 
20 ชม./ป ี

8 นางน้้าอ้อย เทพชาติ 45 19 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

อังกฤษ ม.1-3  
ประวัติศาสตร์ 

ม.1-3 
สังคม ป.6 

20 ชม./ป ี

9 นายธีรวิชญ ์
สุวรรณ
เจริญ 

41 12 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

กอท. ป.5-6 
คอมฯ ป.4-

ม.3 
วิทยาการ
ค้านวณ ม.

1-3 

 
20 ชม./ป ี
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี

10 นางสาวศิริพร สารพิมพ์ 43 12 
ครูช้านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

อนุบาล 3  20 ชม./ป ี

11 น.ส.กรรณิการ์ สิทธิขันแก้ว 37 5 ครู คบ. (ปฐมวัย) อนุบาล 2 20 ชม./ป ี

12 นางหยาดพิรุณ   ไชยชมภู 38 7 ครู 
ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ 
ป.4-6 

สังคม ป.4-5 
ภาษาไทย ป.5 
ประวัติ ป.6 

20 ชม./ป ี

13 นายณัฐวงค์   ปกป้อง 30 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ.(ภาษาไทย) 
ภาษาไทย ม.

1-3 
ศิลปะ ม.1-3 

20 ชม./ป ี

 

 ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุงาน 

(ปี) 
ต าแหน่ง 

วุฒ ิ
วิชา เอก 

สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นางสาวสุวภา วรรณโล 46 14  ครู อัตราจ้าง 
ปริญญาตรี/
ภาษาอังกฤษ 

ประจ้าช้ัน ป.
3 

20 ชม./ป ี

2 นางหัดทยา ประทุมไชย 38 10 
พี่เล้ียงเด็ก

พเิศษ 
ปริญญาตร ี

ครูพี่เล้ียงเด็ก
พิการ 

  
20 ชม./ป ี

 

ลูกจ้างประจ า 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ 

วิชา เอก 
ต าแหน่ง 

1 นายสงัด ดอนเลย 58 33 มัธยมศึกษาตอนต้น ช่างไฟฟ้า 4 
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เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ 

วิชา เอก 
ต าแหน่ง 

1 นางสาวนิภา สุ่ยแดง 36 12 ปริญญาตรี/บริหาร ธุรการ 
 

 

2.2 จ านวนครูและบุคลากร วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ เฉลี่ย 

(ปี) 
ประสบการณ์

เฉลี่ย (ปี) ชาย หญิง รวม ต่ ากวา่
ปริญญาตรี ปริญาตรี สูงกว่า

ปริญาตรี 

ผู้อ้านวยการ - 1 1 - - 1 59 37 
ครูประจ้าการ 4 9 13 - 9 4 45 19 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 1 - 47 14 

ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ - 1 1 - 1 - 38 10 
ครูธุรการ - 1 1 - 1 - 36 12 

ลูกจ้างประจ้า 1 - 1 1 - - 58 33 
รวม 5 13 18 1 12 5 47 21 

 

 

 
 

6%

74%

0% 11%
11%

แผนภูมิแสดงร้อยละเฉลี่ยจ านวนครูและบุคลากรทาการศึกษา
ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนกังานราชการ

ครูอตัราจ้าง

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ
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2.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร   

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต้่ากว่าปริญญาตรี 
จ้านวน(คน) 0 5 12 1 

ร้อยละ 0 27.78 66.67 5.55 
 

 
 

  

0.00%

27.78%

72.22%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.

ปวช.

ต้่ากว่า ปวช.
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2.4 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร - - - 1 - - - - - - - 1 1 
ครูประจ าการ - - 3 7 - - - 2 1 - 4 9 13 
รวม - 11 - 2 1 4 10 14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0%

79%

0%

14%

7%

แผนภูมิแสดงวิทยฐานะของครู
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ปีการศึกษา 2564

คศ.4

คศ.3

คศ.2

คศ.1

ครูผู้ช่วย
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3. ข้อมูลนักเรียน 

   3.1 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 235 คน เด็กพิเศษ 29 คน  (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564) 

ระดับช้ันเรียน 
จ้านวน

ห้องเรียน 
จ้านวนนักเรียน 

เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.1 0 0 0 0 0 
อ.2 1 16 9 25 25 
อ.3 1 2 6 8 8 
รวม 2 18 15 33 33 
ป.1 1 11 4 15 15 

ป.2 1 11 13 24 24 
ป.3 1 13 7 20 20 
ป.4 1 16 10 26 26 
ป.5 1 16 9 25 25 
ป.6 1 26 11 37 37 

รวม 6 83 54 147 147 
ม.1 1 17 8 25 25 
ม.2 1 10 6 16 16 
ม.3 1 10 4 14 14 
รวม 3 28 18 56 55 

รวมทั้งหมด  149 87 235 235 

 

 

0

20

อ.1 อ.2 อ.3

0

16

20

9 6

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกชำย-หญิง
ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2564

ชำย หญิง
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0

10

20

30

40

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

11 11 13 16 16

264
13 7

10 9

11

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกชำย-หญิง
ระดับประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

ชาย หญิง

0

5

10

15

20

25

ม.1 ม.2 ม.3

17

10 10

8

6 4

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกชำย-หญิง
ระดับมัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

ชำย หญิง
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3.2 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564(ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 - 2564) เปรียบเทียบจ านวน
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

180

190

200

210

220

230

240

2564 2562 2563

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 - 2562

ระดับชั้นเรียน ปี กศ.2564 ปี กศ.2563 ปี กศ.2562 
อ.1 0 0 0 
อ.2 25 6 12 
อ.3 8 14 17 

รวมก่อนประถม 33 20 29 
ป.1 15 17 15 
ป.2 24 17 18 
ป.3 20 22 19 
ป.4 26 21 32 
ป.5 25 33 17 
ป.6 37 18 17 

รวมประถม 147 128 118 
ม.1 25 16 18 
ม.2 16 18 21 
ม.3 14 17 19 

รวมมัธยม 56 51 58 
รวมทั้งหมด 235 199 206 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
4.1 ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ((ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2565) 

 นักเรียนช้ันอนุบาล 2-3  ท่ีเข้ารับการประเมิน  จ้านวน  33  คน 

     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้น  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง 4 ด้าน 

อนุบาล 2 25 25 25 25 25 

อนุบาล 3 8 8 8 8 8 

รวม  33 33 33 33 33 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
 

ระดับชั้น  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง 4 ด้าน 

อนุบาล 2 25 25 25 25 25 

อนุบาล 3 8 8 8 8 8 

รวม  33 33 33 33 33 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
 
 

 

 
 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม

ดี 100.00 100.00 100.00 100.00

พอใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ช้ันอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564
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4.2 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2565)  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีเข้ารับการประเมิน จ้านวน 202  คน 

 
 

 
ระดับชั้น 

 

 
จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา (พื้นฐาน) ในระดับ 3 ขึ้นไป 

เก
รด

เฉ
ลี่ย

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 15 8 10 10 10 9 13 13 13 10  

ป.2 24 22 19 22 22 19 24 24 20 20  

ป.3 20 10 6 5 9 17 19 12 9 6  

ป.4 26 14 11 7 11 12 11 13 14 3  

ป.5 25 14 14 15 12 16 15 12 16 7  

ป.6 37 26 16 21 9 8 22 19 33 11  

ม.1 25 12 11 5 17 8 19 10 18 15  

ม.2 16 13 6 4 10 5 13 6 14 14  

ม.3 14 7 7 5 11 8 9 7 14 9  

รวม 202 126 100 94 111 102 145 116 151 95  

ร้อยละ 100 62.38 49.50 46.53 54.95 50.50 71.78 57.43 74.75 47.03  
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 53.33 91.67 50.00 53.85 56.00 70.27 48.00 81.25 50.00

คณิตศาสตร์ 66.67 79.17 30.00 42.31 56.00 43.24 44.00 37.50 50.00

วิทยาศาสตร์ 66.67 91.67 25.00 26.92 60.00 56.76 20.00 25.00 35.71

สังคมศึกษาฯ 66.67 91.67 45.00 42.31 48.00 24.32 68.00 62.50 78.57

ประวัติศาสตร์ 60.00 79.17 85.00 46.15 64.00 21.62 32.00 31.25 57.14

สุขศึกษาฯ 86.67 100.00 95.00 42.31 60.00 59.46 76.00 81.25 64.29

ศิลปะ ดนตรี 86.67 100.00 60.00 50.00 48.00 51.35 40.00 37.50 50.00

การงานฯ 86.67 83.33 45.00 53.85 64.00 89.19 72.00 87.50 100.00

ภาษาอังกฤษ 66.67 83.33 30.00 11.54 28.00 29.73 60.00 87.50 64.29

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2564
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4.3 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 15 10 66.67 5 33.33 0 0.00 0 0.00 
ป.2 24 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 
ป.3 20 17 85.00 3 15.00 0 0.00 0 0.00 
ป.4 26 25 96.15 1 3.85 0 0.00 0 0.00 
ป.5 25 17 68.00 8 32.00 0 0.00 0 0.00 
ป.6 37 32 86.49 3 8.11 0 0.00 2 5.41 
รวม 147 101 68.71 44 29.93 0 0.00 2 1.36 
ม.1 25 13 52.00 11 44.00 0 0.00 1 4.00 
ม.2 16 11 68.75 4 25.00 0 0.00 1 6.25 
ม.3 14 7 50.00 7 50.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 55 31 56.36 22 40.00 0 0.00 2 3.64 

รวมทั้งสิ้น 202 132 65.35 66 32.67 0 0.00 4 1.98 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564
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4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ดี่เยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 15 7 46.67 5 13.33 1 6.67 2 13.33 
ป.2 24 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 
ป.3 20 11 55.00 8 40.00 1 5.00 0 0.00 
ป.4 26 4 15.38 21 80.77 0 0.00 1 3.85 
ป.5 25 8 32.00 16 64.00 1 4.00 0 0.00 
ป.6 37 15 40.54 19 51.35 1 2.70 2 5.41 
รวม 147 45 30.61 93 59.86 4 2.72 5 3.40 
ม.1 25 8 32.00 15 60.00 1 4.00 1 4.00 
ม.2 16 6 37.50 9 56.25 0 0.00 1 6.25 
ม.3 14 5 35.71 9 64.29 0 0.00 0 0.00 
รวม 55 19 34.55 33 58.18 1 1.82 2 3.64 

รวมทั้งสิ้น 202 64 31.68 126 62.37 5 2.47 7 3.46 
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0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งสิ้น

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
รวม

ทั้งสิ้น

ไม่ผ่าน 13.33 0.00 0.00 3.85 0.00 5.41 4.00 6.25 0.00 3.47

ผ่าน 6.67 0.00 5.00 0.00 4.00 2.70 4.00 0.00 0.00 2.48

ดี 33.33 100.00 40.00 80.77 64.00 51.35 60.00 56.25 64.29 62.38

ด่ีเยี่ยม 46.67 0.00 55.00 15.38 32.00 40.54 32.00 37.50 35.71 31.68

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564
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4.5 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564  

ระดับช้ัน 
จ้านวน 

นร.
ท้ังหมด 

ผลประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

การสื่อสาร การคิด   การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะ
ชีวิต 

การใช้
เทคโนโลยี 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 15 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 
ป.2 24 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 
ป.3 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 
ป.4 26 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 
ป.5 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 
ป.6 37 37 0 37 0 37 0 37 0 37 0 
รวม 147 147 0 147 0 147 0 147 0 147 0 
ม.1 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 
ม.2 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 
ม.3 14 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 
รวม 55 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 

รวมทั้งส้ิน 202 202 0 202 0 202 0 202 0 202 0 
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การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
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การใช้
เทคโนโลยี

ผ่าน 202 202 202 202 202

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564
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 4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จ้านวน นร.

ท้ังหมด 

ผลการประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ป.1 15 15 100.00 0 0.00 

ป.2 24 24 100.00 0 0.00 

ป.3 20 20 100.00 0 0.00 

ป.4 26 26 100.00 0 0.00 

ป.5 25 25 100.00 0 0.00 

ป.6 37 34 91.89 3 8.11 

รวม 147 144 97.96 3 2.04 

ม.1 25 25 100.00 0 0.00 

ม.2 16 16 100.00 0 0.00 

ม.3 14 14 100.00 0 0.00 

รวม 55 55 100.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 202 199 98.51 3 1.49 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ทั้งสิ้น

ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.89 100.00 100.00 100.00 98.51

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 1.49

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 

 5.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

ปีการศึกษา 2564 

       5.1.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading 

Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับต่าง ๆ 

ท่ี ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

1 ระดับโรงเรียน 50.93 52.00 51.46 

2 ระดับเขตพื้นท่ี 66.02 65.83 65.93 

3 ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 
 

 

  

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 75.52 69.29 72.41

ระดับเขตพื้นที่ 70.91 67.48 69.20

ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.00
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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 5.1.2 ร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)         

ปีการศึกษา 2564  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk IN) 
 

ระดับคุณภาพ 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

จ้านวน นร. ร้อยละ จ้านวน นร. ร้อยละ จ้านวน นร. ร้อยละ 

ดีมาก 6 40.00 2 13.33 8 53.33 

ดี 1 6.66 8 53.33 9 59.99 

พอใช ้ 4 26.66 3 20.00 7 46.66 

ปรับปรุง 4 26.66 2 13.33 6 39.99 

รวม 15 100.00 15 100   
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ
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 5.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 

Test: NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

  5.2.1. คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับต่าง ๆ 
 

ด้าน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 57.02 48.05 52.54 
ระดับเขตพื้นท่ี 52.88 47.02 49.94 
ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80 
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน

ระดับเขตพ้ืนที่

ระดับประเทศ
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5.2.2 ร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ รวมทั้ง 2 ด้าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดีมาก 18 3 16.66 5 27.77 8 44.43 

ดี 18 10 55.55 2 11.11 12 66.66 

พอใช้ 18 5 27.77 10 55.55 15 83.32 

ปรับปรุง 18 0 0.00 1 5.55 1 5.55 

รวม 18 18 100.00 18 100.00   
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์
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 5.2.3 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 

Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา   2563 – 2564 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

ร้อยละของ
ผลต่าง 

ระว่างปีการศึกษา 
     ด้านภาษา 33.82 57.02 23.2 
     ด้านค้านวณ 33.90 48.05 8.15 
     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 33.86 52.54 18.68 
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5.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET)   

5.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
ปีการศึกษา 2564 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม

เฉลี่ย 61 63 64 65 
ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 
ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 
ระดับเขตพื้นที่      

ระดับโรงเรียน 58.73 38.09 42.51 38.75 44.52 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19

ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63

ระดับเขตพื้นที่ 0.00

ระดับโรงเรียน 58.73 38.09 42.51 38.75 44.52
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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5.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
ปีการศึกษา 2564 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม

เฉลี่ย 91 93 94 95 

ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
ระดับเขตพื้นที่ 53.13 27.09 22.09 31.72 33.51 
ระดับโรงเรียน 65.07 31.77 25.33 31.58 38.44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56

ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84

ระดับเขตพื้นที่ 53.13 27.09 22.09 31.72 33.51

ระดับโรงเรียน 65.07 31.77 25.33 31.58 38.44
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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  5.3.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2563 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

สรุป 
2563 2564 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 54.46 58.73 +4.27  คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ 
ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และ 
คณิตศาสตร์ 

 คะแนนเฉล่ียรวมลดลง 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
วิทยาศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ 36.54 38.09 +1.55 
คณิตศาสตร์ 26.54 42.51 +15.97 
วิทยาศาสตร์ 39.68 38.75 - 0.93 

คะแนนรวมเฉล่ีย 

 
39.31 

 

 
44.52 

+5.21 

 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

2563 54.46 36.54 26.54 39.68 39.31

2564 58.73 38.09 42.51 38.75 44.52

ผลการพัฒนา 4.27 1.55 15.97 -0.93 5.22
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 - 2564
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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  5.3.4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563-2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

สรุป 
2563 2564 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 56.25 65.07 +8.82 

 คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ภาษาอังกฤษ 29.29 31.77 +2.48 

คณิตศาสตร์ 21.85 25.33 +3.48 

วิทยาศาสตร์ 29.90 31.58 +1.68 

คะแนนรวมเฉลี่ย 34.32 38.44 +4.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

2563 56.25 29.29 21.85 29.9 34.32

2564 65.07 31.77 25.33 31.58 38.44

ผลการพัฒนา 8.82 2.48 3.48 1.68 4.12
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 - 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



30 
 

 

6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

   6.1 จ้านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

จ้านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

แหล่ง/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ห้องสมุด 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

ห้องวิทยาศาสตร์ 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

แปลงเกษตร 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

ห้องสหกรณ์ 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

ห้องคอมพิวเตอร์ 12 24 20 26 25 37 25 16 14 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๔

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ แปลงเกษตร ห้องสหกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์
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  6.2 จ้านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา 2564 

แหล่ง/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. วัดทุ่งยั้ง หมู่ท่ี 2  12 24 20 26 25 37 25 16 14 

2. วัดทุ่งยั้งใหม่ หมู่ท่ี  13 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

3. วัดหัวฝาย  หมู่ท่ี  3 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

4.วัดป่าพุทธทรงเมตตา หมู่ 13 12 24 20 26 25 37 25 16 14 

5.สถานวิปัสสนาถ้้าพระผาคอก 12 24 20 26 25 37 25 16 14 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

1. วัดทุ่งย้ัง หมู่ที่ 2 2. วัดทุ่งย้ังใหม่ หมู่ที่  13 3. วัดหัวฝาย  หมู่ที่  3

4.วัดป่าพุทธทรงเมตตา หมู่ 13 5.สถานวิปัสสนาถ้้าพระผาคอก
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7. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) ปีการศึกษา 2564 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 8,872,485 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 8,269,615 

เงินนอกงบประมาณ 
(อาหารกลางวัน) 

700,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

602,870 

งบโครงการเกษตรตามรอยพ่อ
สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง 

20,000 งบอาหารกลางวัน 700,000 

  งบโครงการเกษตรตามรอยพ่อสู่
วิถีชีวิตที่พอเพียง 

20,000 

รวมรายรับ 9,592,485 รวมรายจ่าย 9,592,485 
 
 งบด้าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ       86.20    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ       13.80    ของรายรับ      

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท อยู่เรียงรายกันไปเป็นหมู่บ้าน           

มีประชากรประมาณ  2,016 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดทุ่งยั้ง หมู่ท่ี  2 วัดทุ่งยั้งใหม่ หมู่

ท่ี  13  วัดหัวฝาย  หมู่ท่ี  3  วัดป่าพุทธทรงเมตตา หมู่ 13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงมะต๋ืน ฝายกั้น

น้้าท่าช้างเผือก น้้าตกท่าช้างเผือก ล้าน้้าห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้้าห้วยฮ้อม อ่างเก็บน้้าหนองบัว ล้าน้้าสบร่อง

ไหลผ่านใช้เป็นแหล่งน้้าใช้ในการเกษตรกรรมของเกษตรกร เวียงเก่าไชยปราการ สถานวิปัสสนากรรมฐาน    

ถ้้าพระผาคอก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส้าคัญ 

อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ท้าไร่ท้านา ท้าสวน รับจ้าง อพยพแรงงานไปต่างจังหวัด 

พื้นท่ีท้ากินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี สปก. 4-01  ห้ามไม่ให้มีการซื้อ ขาย  หรือ จ้านอง ราษฎรร้อยละ 70 มีฐานะ

ยากจน ร้อยละ  99  นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ผ้าป่า 

สลากภัต ประเพณีแปดเป็ง 
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 2) ผู้ปกครองร้อยละ 70  จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี  6  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม   

ร้อยละ  99  นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 32,000  บาท 

จ้านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4  คน 

9. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบท่ีส่ีภายใต้

สถานการณ์ COVID-19  เมื่อพุทธศักราช 2565  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 2 ด้าน คือ        

ด้านการศึกษาปฐมวัย จ้านวน 3 มาตรฐาน ด้านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวน 3 มาตรฐาน ซึ่งสรุปผล

การประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 



34 
 

 

 

  



35 
 

 

 

  



36 
 

 

 

  



37 
 

 



38 
 

 

  



39 
 

 

 

 

  



40 
 

 

  



41 
 

 

  



42 
 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

ประเด็นที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  

สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  เด็กร้อยละ  92.34  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

- จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย 

- จัดให้เด็กดื่มนมเป็นประจ่าทุกวันอย่างสม่่าเสมอ  

- มีการช่ังน ่าหนัก วัดส่วนสูง ประจ่าทุกเดือน 

- จัดกิจกรรมออกก่าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน 

- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรให้เด็กอย่างหลากหลาย 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก 

- จัดหน่วยการเรียนรู้ อาหารดีมีประโยชน์  ปลอดภัยไว้ก่อน  รู้รอบปลอดภัย 

- โครงการอนามัยโรงเรียน 

 

 

 



44 
 

  

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. เด็กมีน ่าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กร้อยละ 80 ขึ นไปมี
น ่าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กร้อยละ 100.00 ขึ นไป
มีน ่าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 

2. เด็กมีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดี 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป 
มีสุขภาพอนามัย สุข
นิสัย 
ท่ีดี 

เด็กร้อยละ 96.00 ขึ นไปมี
สุขภาพอนามัย สุขนิสัย 
ท่ีดี 

ยอดเยี่ยม 

3. เด็กรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองและผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 72.79 ขึ นไป
รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

ดีเลิศ 

4. เด็กเคล่ือนไหว
ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
เคล่ือนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัว 

เด็กร้อยละ 92.89 ขึ นไป
เคล่ือนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัว 

ยอดเยี่ยม 

5. เด็กใช้มือ – ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป 
ใช้มือ-ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน 

เด็กร้อยละ 100 ขึ นไปใช้
มือ-ตา ประสานสัมพันธ์
กัน 

ยอดเยี่ยม 

 
2. จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีน ่าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคล่ือนไหว สามารถใช้กล้ามเนื อเล็กประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาได้เป็นอย่างดี 
  
3. จุดควรพัฒนา 

ผู้ปกครองควรให้ความส่าคัญในพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดีจากท่ีบ้าน 
เช่นการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังออกจากห้องน ่า ห้องส้วม การเลือกรับประทานอาหารทีมี
ประโยชน์ และควรปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
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4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมวัย 
  - จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

ประเด็นที่  1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  

สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  เด็กร้อยละ  80.81  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1. กระบวนการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ และ        มี

อารมณ์ผ่องใส 
- ครูจัดกิจกรรมปลุกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความ

อดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส 
- จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ เช่นบทบาทสมมุติ ร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้

แสดงออกตามศักยภาพของตน 
- จัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท่างานรว่มกับเพื่อนๆได้รู้จักเกบ็

ของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนร่วม  
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน  และ

ของร่วมร่วม 
- จัดให้เด็กได้น่าเสนอผลงาน ให้เด็กแสดงความคิด ความรู้สึกและความต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1.เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม
กับวัย   

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
แสดงออกอย่างเหมาะสม
กับวัย 

เด็กร้อยละ 68.63 ขึ นไป
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
วัย 

ดี 

2. เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 82.84 ขึ นไปมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม 

3.เด็กสนใจและมี
ความสุข และแสดงออก 

เด็กร้อยละ 80 ขึ นไปมี
ความสนใจ มีความสุข  

เด็กร้อยละ 97.06 ขึ นไปมี
ความสนใจ มีความสุข และ  

ยอดเยี่ยม 



46 
 

  

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

ผ่านงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว 

และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ

เคล่ือนไหว 

แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรีและการเคล่ือนไหว 
 

 

 

4.เด็กมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  

เด็กร้อยละ 80 ขึ นไป มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

เด็กร้อยละ 74.02 ขึ นไป มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

ดีเลิศ 

5.เด็กมีความเมตตา 
กรุณา มีน ่าใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน  

เด็กร้อยละ 80 ขึ นไป มี
ความเมตตา กรุณา มีน ่าใจ 
และช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
ได้ 

เด็กร้อยละ 87.50 ขึ นไป มี
ความเมตตา กรุณา มีน ่าใจ 
และช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ 

ยอดเยี่ยม 

6. เด็กมีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 79.90 ขึ นไป มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ดีเลิศ 

7. เด็กมีความรับผิดชอบ เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย 

เด็กร้อยละ 75.73 ขึ นไป มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ดีเลิศ 
 

2. จุดเด่น 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสมกับวัย และมีลักษณะพฤติกรรมท่ีสามารถ

แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหวอย่างมีความสุข แสดงถึงสภาวะจิตใจท่ีมีความร่าเริงแจ่มใส 

3. จุดควรพัฒนา 
ควรแสดงอารมณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และควรตั งใจในการท่างานให้ส่าเร็จด้วยตนเอง 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL (Brain Based Learning) 
 - จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นแบบมีจุดหมายโดยใช้กิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
ประเด็นที่  1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  เด็กร้อยละ  86.30  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1. กระบวนการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมฝึกให้เด็กท่ากิจวัตรประจ่าวันด้วยตนเอง 
- จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนกลุ่ม 
- จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ 

วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา กิจกรรมคุณธรรมเก็บกวาดลานวัด พัฒนาวัยเด็ก 
- จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าแถวเข้าห้องน ่า   
- จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการประหยัด อดออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การออมทรัพย์   การปิดน ่า 

ปิดไฟทุกครั งหลังใช้เสร็จ ปลูกพืชผักสวนครัว  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีสัมมา

คารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ มไหว้ ทักทาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั งในและนอกห้องเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส าเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1.เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ่าวัน 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน 

เด็กร้อยละ 81.62 ขึ นไป
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน 

ยอดเยี่ยม 

2. เด็กมีวินัยในตนเอง เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
วินัยในตนเอง 

เด็กร้อยละ 78.67 ขึ นไปมี
วินัยในตนเอง 

ดีเลิศ 

3.เด็กมีความประหยัด
และพอเพียง 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความประหยัดและ
พอเพียง 

เด็กร้อยละ 75.73 ขึ นไปมี
ความประหยัดและ
พอเพียง 

ดีเลิศ 

4.เด็กดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

เด็กร้อยละ 88.72 ขึ นไป
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

5.เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความเป็น
ไทย 

เด็กร้อยละ 100 ขึ นไปมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม 

6.เด็กยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

เด็กร้อยละ 89.95 ขึ นไป
ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ยอดเยี่ยม 

7.เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 84.07 ขึ นไป
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม 

8.เด็กปฏิบัติตนเบื องต้น
ในการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถปฏิบัติตน
เบื องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กร้อยละ 91.66 ขึ นไป
สามารถปฏิบัติตนเบื องต้น
ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ยอดเยี่ยม 

2. จุดเด่น 
เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส่านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม ร่วมกิจกรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. จุดควรพัฒนา 
 การมีวินัยในตนเองและความประหยัดพอเพียง 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมคุณธรรม        เก็บ
กวาดลานวัด พัฒนาวัยเด็ก 
 - จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นแบบมีจุดหมายโดยใช้กิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กทุกคนรับการพัฒนาอย่างสูงสุด เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
ประเด็นที่  1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ได้ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ  เด็กร้อยละ  84.81  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

1. กระบวนการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหา

ค่าตอบ เช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
- จัดกิจกรรมห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่าน

นิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง 
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ   
- จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ ส่งเสิรมให้เด็กได้

เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี 

แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. เด็กสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

เด็กร้อยละ 74.51 ขึ นไป
สามารถสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ดีเลิศ 

2. เด็ก อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถอ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ 

เด็กร้อยละ 87.50 ขึ นไป
สามารถอ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ 

ยอดเยี่ยม 

3. เด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด 

เด็กร้อยละ 81.62 ขึ นไปมี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด 

ยอดเยี่ยม 

4. เด็กมีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

เด็กร้อยละ 71.57 ขึ นไปมี
ความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

5. เด็กมีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

เด็กร้อยละ 75.73 ขึ นไปมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ดีเลิศ 

6. เด็กท่างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความสามารถท่างาน
ศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ 84.56 ขึ นไปมี
ความสามารถท่างาน
ศิลปะตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยม 

7. เด็กแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว ตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว ตาม
จินตนาการได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ 75.73 ขึ นไป
สามารถแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว ตาม
จินตนาการได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

ดีเลิศ 

8. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู ้

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

เด็กร้อยละ 81.62 ขึ นไปมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

9. เด็กมีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไปมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

เด็กร้อยละ 79.99 ขึ นไปมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

ดีเลิศ 

2. จุดเด่น 
เด็กมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ่าวันอย่างดี สามารถอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์          

มีความคิดรอบยอด มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป้นอย่างดี 

3. จุดควรพัฒนา 
 ด้านการคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมค่ายวิชาการ   

- การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV 
 - จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นแบบมีจุดหมายโดยใช้กิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กทุกคนรับการพัฒนาอย่างสูงสุด เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาของเด็กทั้ง 4 ด้าน 
1. กระบวนการพัฒนา 

- การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนได้มีการก่าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบท่ีส่าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้านทั งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  

 - จัดท่าแนวการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบการเรียนการสอน รวมทั งการออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีเสริมทักษะในกับเด็ก เช่น รูปแบบBBL   
ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส าเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการจัดท่า
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาของเด็ก 
ทั ง 4 ด้าน 

ระดับดีเลิศโรงเรียนมีการ
จัดท่าหลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาของเด็ก 
ทั ง 4 ด้าน 

โรงเรียนมีการจัดท่า
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาของเด็กทั ง 4 
ด้าน 

ยอดเยี่ยม 

2. จุดเด่น 
สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมทั ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

3. จุดควรพัฒนา 
 หลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรท่ีสามารถตรวจสอบผลงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้ 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร 
               สถานศึกษา และประเมินผลการใช้เอกสารการวัดผลประเมินผล 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชัน้เรียน 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 
- สรรหาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ่านวนผู้เรียน มีคุณสมบัติและความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับ
ชั นเรียน 

ระดับดีเลิศ  โรงเรียนมี
ครู/บุคลากรครบทุก 
ชั นเรียน 

โรงเรียนมีครู/บุคลากรท่ี
จบการศึกษาปฐมวัยครบ 
ชั นเรียน 

ยอดเยี่ยม 

2. จุดเด่น 
 จัดสรรครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ่าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย ตรง
ตามสาขาวิชาเอก และจัดให้ครูไปอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่่าเสมอ 

3. จุดควรพัฒนา 
 - การก่าหนดภาระงานครู 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - โครงการพัฒนาบุคลากร 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่  2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากร กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อแสดง
ศักยภาพของครู 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส าเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. โรงเรียนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูได้รับการ
อบรม/พัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
ปฐมวัย 

ระดับดีเลิศ โรงเรียน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครู
ได้รับการอบรม/พัฒนา
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านปฐมวัย 

ครูร้อยละ 90 ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาด้านการ
อบรมเลี ยงดูและการจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปีละ ๒๐ 
ช่ัวโมงเป็นประจ่าทุกปี 

ดีเลิศ 

2.  โรงเรียนส่งเสริมให้
ครูศึกษาหาความรู้ด้าน
อินเทอร์เน็ต และ ICT 
อยู่เสมอ 

ระดับดีเลิศ โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูศึกษาหา
ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต 
และ ICT อยู่เสมอ 

ครูร้อยละ 80 ศึกษาหา
ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต 
และICT อยู่เสมอ 

ดี 

2. จุดเด่น 
มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูปฐมวัยทุกคนมีทักษะ           

ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

3. จุดควรพัฒนา 
 - ควรให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยที่หลากหลาย  
 - การก่าหนดภาระงานครู 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - โครงการพัฒนาบุคลากร 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่  2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 - จัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค่านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน 
 - จัดส่ิงอ่านวยความสะดวกท่ีจ่าเป็นซึ่งเอื อประโยชน์ และอ่านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก       
ทั งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา คือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการเพื่ อจัดการเรียนรู้             
เช่น จัดให้มีส่ือ  อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ่านวยความสะดวดต่าง ๆ ให้เพียงพอกับเด็ก โดย
จัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือท่ีจ่าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
วัย    จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม ท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื นท่ีส่าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท่าความสะอาด
ร่างกาย ห้องน ่าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ่าเป็นเหมาะสมส่าหรับเด็ก 
ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส าเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
ปลอดภัย เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

ระดับดีเลิศ โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
ปลอดภัย เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ี
ร่มรื่น ปลอดภัย มีความ
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 

ดีเลิศ 

2. โรงเรียนจัดมุม
ประสบการณ์ในชั นเรียน
ท่ีหลากหลาย 

ระดับดีเลิศโรงเรียนจัด
มุมประสบการณ์ในชั น
เรียนท่ีหลากหลาย 

โรงเรียนจัดมุมประสบการณ์
ในชั นเรียนท่ีหลากหลาย 
(6 มุม)  

ดี 

2. จุดเด่น 
 มีห้องเรียนครบตามชั นเรียน ห้องเรียนสะอาด มีสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกท่ีเอื อ          
ต่อการเรียนรู้ สนามเด็กเล่นปลอดภัย มีส่ือการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะส่าหรับพัฒนาประสบการณ์เด็ก         
ท่ีหลากหลาย 
3. จุดควรพัฒนา 
 - การจัดหาเครื่องเล่นสนามท่ีเพียงพอ และหลากหลาย 
 - จัดให้มีห้องน ่า ห้องส้วมส่าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ 
4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

- โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- โครงการจัดหา ส่ืออุปกรณ์ จัดมุมประสบการณ์ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน   การจัด

ประสบการณ์เพียงพอ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ์เพียงพอ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 - มีการจัดส่ิงอ่านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน      
การจัดประสบการณ์   
 - มีการจัดส่ิงอ่านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน      
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. โรงเรียนจัดให้มี
ห้องเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอน โดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนให้เป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ของเด็ก
นักเรียน 

ระดับดีเลิศ โรงเรียนจัด
ให้มีห้องเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
ให้เป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ของเด็กนักเรียน 

โรงเรียนจัดให้ห้องเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ของเด็กนักเรียน มีจ่านวน
เพียงพอกับเด็กและมีการน่า
ผลการใช้ส่ือมาปรับปรุง
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

2. โรงเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูล 

ระดับดีเลิศ โรงเรียนมี
แหล่งสืบค้นข้อมูล 

โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล
มากกว่า 5 แหล่งเรียนรู ้

ดีเลิศ 

2. จุดเด่น 
  มีส่ิงอ่านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ให้กับเด็ก ได้แก่ DLTV คอมพิวเตอร์ และส่ือ 
3. จุดควรพัฒนา 
 - การสนับสนุนส่ือ เทคโนโลยี ท่ีมีความหลากหลาย เช่นชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

-  โครงการจัดหา ส่ืออุปกรณ์ จัดมุมประสบการณ์ 
 -  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ( Brain Based Learning ) 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่  2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. กระบวนการพัฒนา 
 - ส่งเสริมบทบาทครูระดับปฐมวัยให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากร โดยมี ส่วนร่วม                
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนครูในสายชั นและรวมพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อร่วมสะท้อนสภาพ ปัญหาท่ี
พบในการปฏิบัติงานทั งในลักษณะรายบุคคล และรายกลุ่ม 
 - ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกระบวนการ PLC แล้วน่าข้อมูลมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
 - มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด่าเนินงานและจัดท่ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ่าปี มีการน่าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่าย      
มีส่วนร่วม พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1.โรงเรียนใช้
กระบวนการบริหารแบบ 
PDCA ร่วมคิด ร่วมท่า 
ร่วมสรุป ร่วมชื่นชม 

ระดับดีเลิศ  โรงเรียนใช้
กระบวนการบริหารแบบ 
PDCA 
 ร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมสรุป 
ร่วมชื่นชม 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายประกอบด้วย ครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้
ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั งเป็นแบบอย่างท่ีดี 
สามารถให้ค่าแนะน่า ชี แนะแก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. โรงเรียนจัดท่า
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ่าปี น่าผล
การประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ โรงเรียน จัดท่า
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ่าปี น่าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนมีจัดท่ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ่าปีน่าผล
การประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั งเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ยอดเยี่ยม 
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2. จุดเด่น 
มีระบบการบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย

ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน ท่าให้เกิดความร่วมมือ ในการท่างาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีโอกาสร่วมท่างาน เป็นกระบวนการร่วมมือกัน แบ่งงานกันรับผิดชอบ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท่า
ให้ผลงานดีขึ น มีคุณภาพสูงขึ นแสดงถึงการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. จุดควรพัฒนา 
 - ส่งเสริมการใช้คุณธรรม ในการท่างานร่วมกัน 
4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการประเมินผลพัฒนาการ ระดับปฐมวัย 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

ประเด็นที่  3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  

เต็มศักยภาพ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 - ส่งเสริมให้ครูจัดท่าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีครอบคลุมพัฒนา การในทุกด้าน             
ให้เหมาะสมกับวัย  

- การวิเคราะห์ผลการพัฒนาการของเด็กเพื่อน่าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั นเรียน 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 ขึ นไป
มีการจัดท่าข้อมูลวิเคราะห์
เด็กเป็นรายบุคคล 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
การจัดท่าข้อมูลวิเคราะห์
เด็กเป็นรายบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

2. ครูจัดท่าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 ขึ นไป
มีการจัดท่าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 
มีการจัดท่าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน 

ยอดเยี่ยม 
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2. จุดเด่น 
 ครูจัดท่าแผนการจัดประสบการณ์การท่ีส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน และครบทุกชั นเรียน 

3. จุดควรพัฒนา 
 - การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลควรมีการวิเคราะห์ให้ระเอียดครบถ้วน 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 

 - โครงการประเมินผลพัฒนาการ ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
ประเด็นที่  3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอยา่งมี

ความสุข 
1. กระบวนการพัฒนา 
 - ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นความส่าคัญของพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน 
ทั งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
 - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น      
เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่นและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1.ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 ขึ น
ไปมีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

2.เด็กเลือกเล่นและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เด็กร้อยละ 70 ขึ นไป
สามารถเลือกเล่นและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เด็กร้อยละ 96.15
สามารถเลือกเล่นและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 
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2. จุดเด่น 
 - ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กให้เด็กเลือกท่ากิจกรรมอย่างอิสระ 

 

3. จุดควรพัฒนา 
 - จัดให้มีการพัฒนาครูเพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นแบบมีจุดหมาย       
โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม น่านวัตกรรมมาใช้ในรูปแบบผสมผสาน ส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างสูงสุด เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

ประเด็นที่  3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

วัย  

1. กระบวนการพัฒนา 
 - ครูจัดห้องเรียนสะอาด มีพื นท่ีแสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีพื นท่ีส่าหรับ      จัด
กิจกรรมต่าง ๆ  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
 - มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยเอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. ครูจัดห้องเรียนท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีหลากหลาย
และเหมาะสมกับเด็ก 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 ขึ น
ไปมีการจัดห้องเรียนท่ี
เอื อต่อการเรียนรู้และใช้
ส่ือเทคโนโลยี
หลากหลายเหมาะสมกับ
เด็ก 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
การจัดห้องเรียนท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีหลากหลาย
เหมาะสมกับเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
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2. จุดเด่น 
 - ห้องเรียนมีความสดใส เอื อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
3. จุดควรพัฒนา 
 - ควรห้องเรียนให้ได้มาตรฐานขนาดของของเรียนปฐมวัย  
4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

- โครงการพัฒนา อาคารสถานท่ี 
- โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

ประเด็นที่  3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
เป้าหมาย   ร้อยละ 70  
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
1. กระบวนการพัฒนา 
 - มีการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กเพื่อน่าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั นเรียน 
 - มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด่าเนินงานและจัดท่ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ่าปี  มีการน่าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่าย     
มีส่วนร่วม พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส าเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 ขึ น
ไปมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

ครูผู้สอนร้อยละ 100มี
การประเมินพัฒนาการ
เด็กด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

2. ครูน่าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปพัฒนา
ปรับปรุง 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 ขึ น
ไปมีการน่าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปพัฒนาปรับปรุง 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
การน่าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปพัฒนา
ปรับปรุง 

ยอดเยี่ยม 
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2. จุดเด่น 
 - ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

3. จุดควรพัฒนา 
 - การวิเคราะห์ประเมินผลการพัฒนาเด็กควรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- โครงการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 
 

  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

     สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม    
กับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้   
แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส่าคัญ
ท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั งแต่ระดับชั น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ
ในการน่าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด และข้อมูลบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ครูในโรงเรียนร่วมกันก่าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณการ ครูเน้นการใช้ค่าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด    
ของผู้เรียน 
 นอกจากนี  สถานศึกษาได้มีการด่าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม  ได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดช่ัวโมงอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั น  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร ครูผู้สอนได้บูรณ
การด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รักษา
ส่ิงแวดล้อม รักษาความสะอาด และ การมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต จัดกิจกรรมการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน    เพื่อน่าข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบช่วยเหลือนักเรียน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิ
ปัญญาในชุมชนรอบ ๆ  สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก่าลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ การเลี ยงไก่พันธุ์ไข่       
เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการแสดงออก
ด้านศิลปะดนตรี การเล่นกีฬา เป็นต้น 
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2. ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน    

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความและส่ือ
ความหมายของส่ิงท่ีอ่านได้ 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 - 79 ของแต่ละ
ระดับชั นมีความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความและส่ือ
ความหมายของส่ิงท่ีอ่านได้ 

นักเรียนร้อยละ 75.30              
มีความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความ
และส่ือความหมายของส่ิง
ท่ีอ่านได้ 

ดีเลิศ 

  

2. ผู้เรียนสามารถเขียนค่าศัพท์
พื นฐานและเขียนส่ือความจากภาพ
หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ่าวันท่ี
ก่าหนดให้ได้ 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 - 79     ของ
แต่ละระดับชั นสามารถเขียน
ค่าศัพท์พื นฐานและเขียนส่ือความ
จากภาพหรือสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ่าวันท่ีก่าหนดให้ได้ 

 นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
68.10  สามารถเขียน
ค่าศัพท์พื นฐานและเขียน
ส่ือความจากภาพหรือ
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ่าวันท่ีก่าหนดให้
ได้ 

ปานกลาง 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค่านวณพื นฐานท่ีเหมาะสมตาม
ระดับชั นเรียน 
 
 

ดี 
นักเรียนร้อยละ 70- 74             
มีความสามารถในการคิดค่านวณ
พื นฐานท่ีเหมาะสมตามระดับชั น
เรียน 

นักเรียน ร้อยละ 75.82       
มีความสามารถในการคิด
ค่านวณพื นฐานท่ี
เหมาะสมตามระดับ     
ชั นเรียน 

ดีเลิศ 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
แนะน่าตนเอง หรือสนทนาอย่างง่าย 
เป็นภาษาอังกฤษ ได้  

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 - 79  ของแต่
ละชั นเรียนมีความสามารถในการ
แนะน่าตนเอง หรือสนทนาอย่าง
ง่าย เป็นภาษาอังกฤษ ได้ 

 นักเรียน ร้อยละ 70 
มีความสามารถในการ
แนะน่าตนเอง หรือ
สนทนาอย่างง่าย        
เป็นภาษาอังกฤษ ได้ 

ดี 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

1.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์
ข้อความ บทความ หรือสถานการณ์   
ท่ีอ่าน/ฟังแล้วสามารถส่ือสาร
ความหมายจากส่ือนั นได้ 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียน สามารถคิดวิเคราะห์
จากข้อความ บทความ หรือ
สถานการณ์ท่ีอ่าน/ฟัง แล้วสามารถ
ส่ือสารความหมาย 
จากส่ือนั นได้ 

นักเรียน ร้อยละ 75 
สามารถคิดวิเคราะห์จาก
ข้อความ บทความ หรือ
สถานการณ์ท่ีอ่าน/ฟัง 
แล้วสามารถส่ือสาร
ความหมาย 
จากส่ือนั นได้ 

ดีเลิศ 

2.นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรืออธิบายการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสม
ตามวัย 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรืออธิบายการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เหมาะสมตามวัย 

 
 นักเรียน ร้อยละ 70 
สามารถแสดงความคิดเห็น
หรืออธิบายการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เหมาะสมตามวัย 

ดี 

3.นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีก่าหนดหรือ
สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ นได้
เหมาะสมตามวัย 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ท่ีก่าหนดหรือ
สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ นได้
เหมาะสมตามวัย 

นักเรียน ร้อยละ 70 
สามารถแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีก่าหนดหรือ
สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ี
เกิดขึ นได้เหมาะสมตามวัย 

ดี 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1.นักเรียนสามารถระบุปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ นได้ 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79 ของแต่
ละชั นเรียนสามารถสามารถระบุ
ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ นได้ 

 
นักเรียนร้อยละ 75 ของ
แต่ละชั นเรียนสามารถ
สามารถระบุปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ นได้ 

ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
2.นักเรียนสามารถออกแบบและ
น่าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ นได้ 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนสามารถสามารถ
ออกแบบและน่าเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์      
ท่ีเกิดขึ นได้ 

นักเรียนร้อยละ 75  ของ
แต่ละชั นเรียนสามารถ
สามารถออกแบบและ
น่าเสนอแนวคิดในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์      
ท่ีเกิดขึ นได้ 

ดีเลิศ 

3. นักเรียนสามารถน่าความรู้มา
จัดท่าโครงงาน หรือ พัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถน่ามาแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์     ท่ีเกิดขึ น
ได้ 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนสามารถนักเรียน
สามารถน่าความรู้มาจัดท่า
โครงงานหรือพฒันาส่ิงประดิษฐ์    
ท่ีสามารถน่ามาแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ นได้ 

นักเรียนร้อยละ 70  ของ
แต่ละชั นเรียนสามารถ
นักเรียนสามารถน่าความรู้
มาจัดท่าโครงงานหรือ
พัฒนาส่ิงประดิษฐ์          
ท่ีสามารถน่ามาแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ นได้ 

ดี 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลท่ี
ต้องการจากแหล่งข้อมูลและบอก
เหตุผลของความน่าเช่ือถือได้ของ
แหล่งข้อมูล 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลท่ี
ต้องการจากแหล่งข้อมูลและบอก
เหตุผลของความน่าเช่ือถือได้ของ
แหล่งข้อมูลสถานศึกษาก่าหนด 
อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท 

นักเรียนร้อยละ 75  ของ
แต่ละชั นเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลท่ีต้องการจาก
แหล่งข้อมูลและบอก
เหตุผลของความน่าเช่ือถือ
ได้ของแหล่งข้อมูล
สถานศึกษาก่าหนด อย่าง
น้อยคนละ 1 ประเภท 

ดีเลิศ 

๒. นักเรียนสามารถน่าข้อมูลท่ีได้จาก
การสืบค้นมาปรับใช้ในชีวิตได้   

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนสามารถน่าข้อมูลท่ีได้
จากการสืบค้นมาปรับใช้ในชีวิตได้   

นักเรียนร้อยละ 75  ของ
แต่ละชั นเรียนสามารถน่า
ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น
มาปรับใช้ในชีวิตได้   

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกกลุ่ม
สาระ โดยมีผลการเรียนไม่ต่่ากว่า
ระดับ 1.5 ในทุกรายวิชา 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 70 – 74  ของแต่ละ
ชั นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกกลุ่ม
สาระ  
โดยมีผลการเรียนไม่ต่่ากว่าระดับ 1.5  
ในทุกรายวิชา 

 นักเรียน ร้อยละ 75         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ทุกกลุ่มสาระ โดยมีผลการ
เรียนไม่ต่่ากว่าระดับ 1.5  
ในทุกรายวิชา 

ดีเลิศ 

๒.นักเรียนมีผลการทดสอบในระดับ
เขตพื นท่ี ( RT, ข้อสอบกลาง) และ
ระดับชาติ( NT, O-Net) ภาพรวมอยู่
ในระดับท่ีสูงขึ นจากปีท่ีผ่านมาอยู่ร้อย
ละ 3 

ดีเลิศ 
โรงเรียนมีผลการทดสอบในระดับเขต
พื นท่ี ( RT, ข้อสอบกลาง) และ
ระดับชาติ( NT, O-Net) ภาพรวมอยู่
ในระดับท่ีเท่ากับปีท่ีผ่านมา  

 โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ในระดับเขตพื นท่ี ( RT, 
ข้อสอบกลาง) และ
ระดับชาติ ( NT, O-Net)  
ภาพรวมอยู่ในระดับท่ีสูง
กว่าปีท่ีผ่าน 

ดี 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1.6  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
1. นักเรียนมีความสนใจ มีเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ และได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะทางอาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
อาชีพ 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่ละ
ชั นเรียนมีความสนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ และได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะทางอาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
อาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 90       
ของแต่ละชั นเรียนมี        
ความสนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ และได้เรียนรู้
และฝึกทักษะทางอาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 อาชีพ 

ดีเลิศ 
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๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีภาวะผู้น่าและมีจิตอาสา 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้น่าและมีจิตอาสา 

 นักเรียนร้อยละ 100       
มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีภาวะผู้น่าและมีจิตอาสา 

ยอดเยี่ยม 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ๑๒ ประการในระดับดีขึ น
ไป 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79        
ของแต่ละชั นเรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 12 ประการในระดับดี
ขึ นไป 

นักเรียน คิดเป็นร้อยละ  
97.76 มีคุณลักษณะท่ี   
พึงประสงค์ ๑๒ ประการ    
ในระดับดีขึ นไป 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2.2  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย   
1. นักเรียนมีความภูมิใจและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์กิจกรรมประเพณี
ส่าคัญในท้องถิ่น 

ดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่

ละชั นเรียนมีความภูมิใจและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์กิจกรรม

ประเพณีส่าคัญในท้องถิ่น 

นักเรียนร้อยละ 75  ของ

แต่ละชั นเรียนมีความ

ภูมิใจและมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์กิจกรรมประเพณี

ส่าคัญในท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
1. นักเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับท่ี

จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย ได้อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  ของแต่
ละชั นเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนร้อยละ 75 ของ
แต่ละชั นเรียนมีความ
เข้าใจ ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ได้อย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 

 

 

 



68 
 

  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม    

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.นักเรียนมีน ่าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   

ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75 – 79  มี
น ่าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 

 นักเรียน ร้อยละ 75       
มีน ่าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ดีเลิศ 

2.นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 75-79  มีผลการ
ประเมินความฉลาดทาอารมณ์ ของ
ส่านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
(ส่าหรับครู) 

นักเรียน ร้อยละ 75 ได้รับ
การประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินของส่านักส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพจิต 

ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

  ผู้เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท่าเป็น ผู้เรียนอ่านออกและ       
อ่านคล่อง รวมทั งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ่าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม  

4. จุดควรพัฒนา 

 ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา            ใน
ชีวิตประจ่าวันอย่างสร้างสรรค์ โดยศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษาความสามารถของผู้เรียน   แต่
ละบุคคลในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใน
การเรียนรู้ทั งทฤษฎีความรู้และการปฏิบัติอย่างสมดุล 
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5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 
6. โครงการน้อมน่าเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         - กิจกรรมวิถีพุทธ ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
         - กิจกรรมวิชาการ 
         - กิจกรรมทัศนศึกษา 
         - กิจกรรมบริการสารสนเทศ 
         - กิจกรรม DLTV 
         - กิจกรรมชุมนุม 
         - กิจกรรมจิตอาสา 
         - กิจกรรมประชาธิปไตย 
         - กิจกรรมแนะแนว     
8. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        - กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
        - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
        - กิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
11. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
12. โครงการอาหารกลางวัน 
13. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 
14. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
15. โครงการโรงเรียนสีขาว 
16. โครงการโรงเรียนต้านทุจริต 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด่าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก่าหนดเป้าหมาย   ปรับวิสัยทัศน์ 
ก่าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ่าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด่าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้   มีการด่าเนินการนิเทศ ก่ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด่าเนินงาน และสรุปผลการด่าเนินงาน 

2. ผลการด าเนินงาน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

 
ผลที่เกิดขึ้น 

 
ระดับคุณภาพ 

2.1 สถานศึกษาก่าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
ก่าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 

2.2 ใช้การบริหารจัดการโดยใช้วงจร
คุณภาพ Deming (PDCA) 

ดีเลิศ 
 

ร้อยละ 100 ของโครงการ
ด่าเนินการตามวงจร
คุณภาพ Deming 
(PDCA) 

ยอดเยี่ยม 

2.3 สถานศึกษาด่าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษาด่าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขตามหลักสูตร

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

 
ผลที่เกิดขึ้น 

 
ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ดีเลิศ 
 

พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ ตามมาตรฐาน
ต่าแหน่ง 

ดี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 
 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมท่ีร่มร่ืน 
สะอาด มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอส่าหรับผู้ใช้บริการ 
ท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

2.6 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 
 

ดีเลิศ 
 

โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหาร
จัดการการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ ใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ และเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ในการ
ก่าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด่าเนินการนิเทศ ก่ากับ ติดตามประเมินผล   การด่าเนินงาน 
และจัดท่ารายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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4. จุดควรพัฒนา 

การนิเทศติดตามงานด้านต่าง ๆ ยังไม่สามารถท่า ได้อย่างต่อเนื่องท่ัวถึงทุก ๆ งาน ถึงแม้จะมี      

แผนติดตามก่ากับท่ีชัดเจน จึงต้องหาวิธีการนิเทศติดตามงานต่าง ๆ รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด่าเนินไปได้

ด้วยด ี  

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. โครงการพัฒนาบุคลากร 

3. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในสถานศึกษา 
4. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานบริหารงบประมาณ 
6. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
8. โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี 
9. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
10. โครงการพัฒนาบุคลากร 
11. โครงการพัฒนางานธุรการ 
12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
13. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  
14. โครงการระบบสาธารณูปโภค 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด่าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ครูปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามมาตรฐานต่าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต่าแหน่งด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา        
เต็มความสามารถ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบคอบ  ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   โดยการ
เย่ียมบ้าน  จัดท่าการบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  น่าข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบ ก่าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน  ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน     ใช้ส่ือ 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ตลอดจนมี การจัดท่าส่ือ นวัตกรรมประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความรู้ท่ีคงทน บูรณการการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วัด  ทะเล (ทัศนศึกษา)  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ครูวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียน      ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายชัดเจน และตัดสินผลการเรียนตามตัวชี วัด  ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน    ครูทุกคนมี
การศึกษาวิจัยในชั นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นระหว่างและหลังการเรียนการสอน    อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อภาคเรียน ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนา  เช่น ร่วมกิจกรรมวันส่าคัญทางศาสนา  ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5      ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการด่ารงชีวิตทั งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เช่น พูดจาไพเราะ เป็นผู้มี   ความอ่อนน้อมถ่อมตน รัก
และสามัคคีในหมู่คณะ ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูเข้ารับ    การอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่่าเสมอ อย่างน้อยคนละ 20 ช่ัวโมง        ต่อปีการศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

3.1 ครูจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการ 
Active learning และสามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
ครูผู้สอนร้อยละ 75 – 79  
มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบ 
Active Learning 

 

ครูผู้สอนร้อยละ 80     
มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วย
รูปแบบ Active 
Learning และสามารถ
น่าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด่าเนินชีวิตได้ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

3.2 ครูมีการใช้แหล่งการเรียนรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีและน่ามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

ดีเลิศ 
ครูผู้สอนร้อยละ 75 – 79  
มีการใช้แหล่งการเรียนรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีและน่ามาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

ครูผู้สอนร้อยละ 80    มี
การใช้แหล่งการเรียนรู้
จากส่ือเทคโนโลยีและ
น่ามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนรวมทั งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื อต่อการ
เรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม  มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้น่าเสนอแนวคิดหรือวิธีการใน
การเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ท่ีเป็นปัจจุบัน มีการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จัดสภาพ
ห้องเรียนท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ครูผู้สอนร้อยละ 75 – 79  
มีคุณธรรมและจริยธรรม  มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้น่าเสนอ
แนวคิดหรือวิธีการในการ
เรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ท่ีเป็นปัจจุบัน 

ครูผู้สอน ร้อยละ 80 มี
คุณธรรมและจริยธรรม  
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
น่าเสนอแนวคิดหรือ
วิธีการในการเรียนรู้ มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ท่ีเป็นปัจจุบัน 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน่าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

ดี 
ครูผู้สอนร้อยละ 75-79 มี
การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ครูผู้สอนร้อยละ 80 
มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย

กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการ

จัดการเรียนรู้ของนักเรียน มีโอกาส

บริการทางด้านวิชาการให้กับชุมชนและ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต้น

สังกัด หรือ หน่วยงานอื่น ๆ 

ดีเลิศ 
ครูผู้สอนร้อยละ 75-79    
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC เพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน มีโอกาส
บริการทางด้านวิชาการ
ให้กับชุมชนและได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรหรือร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
หน่วยงานอื่น ๆ 

ครูผู้สอนร้อยละ 80     
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC 
เพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน มี
โอกาสบริการทางด้าน
วิชาการให้กับชุมชนและ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
หรือร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือ 
หน่วยงานอื่น ๆ 

ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  

 ครูมีความตั งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั นเรียน
ของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั งให้ค่าแนะน่าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื นท่ีการศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

 พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ท่ี 21     
การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA ควรน่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

       3. โครงการความรู้สู่ชุมชน 
4. โครงการพัฒนาบุคลากร 
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรม DLTV 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 



 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา  

และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละ
มาตรฐาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิด
จากการอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูด “ขอบคุณ”  “ขอโทษ” 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

-  จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
 - จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
 - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

1. ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด 
2. ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมวิชการ 

 -  เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 

 - ค่ายวิชการ (สะเต็มศึกษา) 

 -  ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 -  เปิดบ้านวิชาการ 

 -  กิจกรรม Active Camp 

 กิจกรรมวิถีพุทธ ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

 กิจกรรมทัศนศึกษา 

 กิจกรรมบริการสารสนเทศ 
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ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนการ

ส่ือสาร  คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

 - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  

- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร  

- ผู้เรียนมีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร  

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ  

- ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทางาน 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนดและไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคม  

- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - 
ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย  

- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

-            - ต้องเร่งพัฒนาคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

- ส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การ
คิดขั้นสูงแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น  

-พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ

บริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

การนิเทศติดตามงานด้านต่าง ๆ ยังไม่สามารถท าได้
อย่างต่อเนื่องท่ัวถึงทุก ๆ งาน ถึงแม้จะมีแผนติดตามก ากับ
ท่ีชัดเจน จึงต้องหาวิธีการนิเทศติดตามงานต่าง ๆ รูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก

ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง ทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดง     
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม  ต่าง ๆ และสร้างทีมงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะ  
เกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืนพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา และ
มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ความกระตือรือร้น 

4.ครูควร จัดการเรี ยนการสอนด้วยวิ ธี การ ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้
ม า ก ขึ้ น  แ ล ะพั ฒ น า ส่ือ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้  จั ด เ ต รี ย ม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

5.ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

6.ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้

7.ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 2. การสร้างแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
และ PISA 
 3. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
 4. สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 5. ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 6. การสรรหาครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 



ส่วนที่ 4 ร่องรอยหลักฐานข้อมูลส าคัญ 

 
ร่องรอยหลักฐานข้อมูลส าคัญ 
สถานศึกษาน าเสนอร่องรอยหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย ให้ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
- โครงการอาหารกลางวัน 

- แบบบันทึก น้ าหนัก – สูง 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
 - แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
 

2. เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี - จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
- โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

3. เด็กรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น 
 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก  
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

4. เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัว
ได้ 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 

5. เด็กใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน -  จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- ผลงานเด็ก 
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1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย   

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกการสังเกต 

2. เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

- จัดกิจกรรมตามแผนการ  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

-  แผนการจัดประสบการณ์  
- แบบบันทึกการสังเกต 

3.  เด็กสนใจและมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 

4. เด็ก มีความซื่อสัตย์ สุจริต  - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 

- แบบบันทึกโฮมรูม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- รายงานกิจกรรมออมทรัพย ์
- แบบบันทึกความดี 

5. เด็กมีความเมตตา กรุณา มี
น้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  
 

- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมนิทานก่อนนอน
สอดแทรกคุณธรรม 
- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- แบบบันทึกโฮมรูม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึกความดี 

6. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น - จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
- กิจกรรมเล่นตามมุมเสรี 

- บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกการสังเกต 

7. เด็กมีความรับผิดชอบ - จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
- กิจกรรมท าเวรประจ าวัน 

- แบบบันทึกหลังการจัดประการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ตารางกิจวัตรประจ าวัน 
-  ภาพถ่าย 
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1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

- แบบบันทึกหลังการจัดประการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 

2. เด็กมีวินัยในตนเอง - จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- โครงการแข่งขันกีฬา 

- บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 

3. เด็กมีความประหยัดและ
พอเพียง 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 

- รายงานกิจกรรม 
- ออมทรัพย์ 
- รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 

4. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- ภาพถ่าย 

5. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 

6. เด็กยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมวันส าคัญ 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- ภาพถ่าย 

7. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น - จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 

8. เด็กปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมเวรประจ าวัน 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ตารางเวรประจ าวัน 
- ภาพถ่าย 
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1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
- กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 

2. เด็ก อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได้ 

- จัดกิจกรรมการเล่านิทาน 
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์) 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 

3. เด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด 

- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 
- เกียรติบัตร 
- รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

4.  เด็กมีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 
- เกียรติบัตร 
- รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

5. เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ผลงานเด็ก 

6. เด็กท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 

7. เด็กแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว 
ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
( กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ) 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
8. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 

9. เด็กมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

- น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
(กิจกรรมทัศนะศึกษา) 

- รายงานโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กท้ัง 
4 ด้าน 

- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. โรงเรียนจัดครูผู้สอนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถตรงกับการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

- จัดครูให้ตรงตามวิชาเอก 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- ข้อมูลบุคลากร 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ครู
ได้รับการอบรม/พัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้านปฐมวัย 

- อบรมพัฒนาครู - เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

2.  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาหา
ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต และ ICT 
อยู่เสมอ 

- การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต - เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี 
ร่มรื่น ปลอดภัย เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

- จัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

- สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
- ภาพถ่าย 

2. โรงเรียนจัดมุมประสบการณ์ใน
ช้ันเรียนท่ีหลากหลาย 

- มุมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ใน
ช้ันเรียน 

- สภาพจริง 
- ภาพถ่าย 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพียงพอ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ของเด็ก
นักเรียน 

- ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมบริการสารสนเทศ 

- ภาพถ่าย 
- สภาพจริง 

2. โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล - ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

- ภาพถ่าย 
- สภาพจริง 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. โรงเรียนใช้กระบวนการบริหาร
แบบ PDCA ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
สรุป ร่วมชื่นชม 

- ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าป ี
- การจัดท าโครงการต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา 

- แบบสรุปโครงการ 
- ภาพถ่าย 
- รายงานประจ าปี 
ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี  
น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าป ี

- รายงานประจ าปี 
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

- ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล - แบบบันทึกการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 

2. ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ครบทุกด้าน 

- ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ครบทุกด้าน 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยหระบวนการ 
Active Learning 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- ภาพถ่าย 

2. เด็กเลือกเล่นและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- ภาพถ่าย 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. ครูจัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และใช้ส่ือเทคโนโลยี
หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก 

- ครูจัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

- สภาพจริง 
- ส่ือเทคโนโลยี 
- ภาพถ่าย 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่าย 

2. ครูน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปพัฒนาปรับปรุง 

- ครูน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปพัฒนาปรับปรุง 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 
 

- โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้น 
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
เขียนคล่อง  
- กิจกรรมการอ่าน 

- ผลการประเมินการอ่าน การ
เขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

- กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน 
นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรม Active Camp 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน 
 ป.1- ม.3 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ผลการสอบ RT  NT , O-Net  
- การทดสอบช้ัน ป.1-ม.3 

7. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 

- โครงการพัฒนาอาชีพ
พื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- โครงการโรงเรียนคุณภาพ 

- ภาพการท าขนม,การปลูกผัก
,บัญชีรายรับ รายจ่ายขนม/ผัก 
การเล้ียงไก่พันธุไ์ข ่
- ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม  
สวดมนตร์วันศุกร์  
- การท าสมาธิช่วงพักเท่ียง 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเรียนร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาบุคลากร/
กิจกรรมเพิ่มประสทิธิภาพของ
คร/ูศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยช้ันเรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้กิจกรรมพฒันาแหล่ง
การเรียนรู ้

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

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

- กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

2.ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 

- โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/
ส่ือ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 

- กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยช้ันเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ ต่าง ๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

- โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 
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 ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนทุ่งยั้งหัวฝำยวิทยำ 
ท่ี  30 / 2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

 

*********************************************************************** 
 

                ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1 เพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
        โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าป ี           
ของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
          ๑. นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๒. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางอนงค์ศิริ    นัยยะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา ติดต่อประสานงาน อ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่าย
ด าเนินงานได้รับทราบ 

 

 2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  (Self Assessment 
Report : SAR ) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  1. นางสาวศิริพร  สารพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
  2. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิขันแก้ว  ครู   กรรมการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment  
Report : SAR ) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางน้ าอ้อย     เทพชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  3. นายธีรวิชญ ์  สุวรรณเจริญ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR )
ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระดับการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

 
        ท้ังนี้.............../// 



         ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการดังกล่าว หารือกับคณะท่ีปรึกษาร่วมกันวิ เคราะห์บริบท                        
ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน              
ท่ีผ่านมา และรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 
2564  เพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ    

 
  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง ณ วันท่ี  22  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 


