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 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ในมาตรา 48   
กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้
รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 

(นางเมตตา  ศรีเกื้อกล่ิน) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
                                               วันท่ี  11  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ต้ังอยู่ เลขท่ี 1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 02-2822091 
โทรสาร 02-2822091 E-mail : Parinayok1895@gmail.com  Website : http://www.parinayok.ac.th 
 เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 92.25 ตารางวา 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เดิมชื่อ “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ตามพระนามของพระอัยยิกาเธอกรม-
หลวงวรเสฐสุดา พระธิดาองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นโรงเรียน
ที่เปิดทำการสอนระดับใดและเมื่อใด มีข้อมูลจากการบอกเล่าว่า “โรงเรียนวัดปรินายก” สร้างขึ้นหลังจากท่ี  
พระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดา สิ้นพระชนม์ (ปีพุทธศักราช 2450) โดยก่อนสิ้นพระชนม์ พระองค์ท่านมี  
พระประสงค์จะพระราชทานตำหนักที่ประทับ พร้อมทั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ อาทิ โต๊ะ ตู้ นาฬิกา ฯลฯ ให้ใช้
เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของศิษย์วัด กุลบุตรและกุลธิดาทั่วไป ดังนั้นเมื่อพระอัยยิกา เธอกรมหลวงวรเสฐสุดา 
สิ ้นพระชนม์ พระประยูรญาติ จึงนำตำหนักมาปรับปรุงเป็นโรงเรียนตามพระประสงค์ แต่ชาวบ้านทั่วไปนิยม
เรียกว่า“โรงเรียนวัดปรินายก” 
 พระอมรเมธาจารย์ (สุคนธ์ ปภากโร) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารให้ข้อมูลว่า โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ 
เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยม ต่อมาเปิดทำการสอนเพียงระดับประถม ผู้คนนิยมเรียกชื่อโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนวัดปรินายก”มากกว่าเรียกช่ือ“โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ”คงเป็นเพราะโรงเรียนต้ังอยู่ในวัด 

นายนาม พูนวัตถุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดปรินายก ได้ให้ข้อมูล
ว่า “เมื่อปีพุทธศักราช 2461 ท่านอายุประมาณ 8 ขวบ ขณะท่ีผมเป็นศิษย์วัดเทพธิดาราม ได้เข้าเรียน ช้ัน ป.1 ณ 
โรงเรียนวัดปรินายก ตัวอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ เท่าท่ีจำได้เปิดทำการสอน ช้ัน ป.1-ป.3 ผมเรียนได้เพียงช้ัน ป.1 
แล้วย้ายไปเรียนต่อ ป.2 ท่ีโรงเรียนวัดสระเกศ เหตุท่ีอายุน้อยเกินไปจึงจำไม่ได้ว่าครูประจำช้ัน และครูใหญ่ขณะนั้น
ช่ืออะไร เดิมโรงเรียนวัดปรินายก จะใช้ช่ือโรงเรียนว่าอะไรนั้นก็จำไม่ได้เช่นเดียวกัน” 
 โรงเรียนวัดปรินายก เปิดทำการสอนต่อเนื่องมาจนกระท่ังกระทรวงธรรมการ ส่ังยุบโรงเรียนให้ไปรวมกับ
โรงเรียนวัดโสมนัส โดยขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนส่ิงของท่ีได้รับพระราชทานไปด้วย คงเหลือ
ไว้แต่อาคารเรียนที่มีชื่อว่า “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ทางวัดปรินายกวรวิหาร เห็นว่าอาคารเรียนถูกทิ้งร้างไว้
อาจจะทรุดโทรมเสียหาย จึงได้จัดให้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรและใช้เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แก่
พระภิกษุสามเณรได้ประมาณ 1 ปี เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงต้องปิดพระภิกษุต่างก็แยก
ย้ายกันไป คงเหลือพระภิกษุเฝ้าดูแลวัดเพียง 3 รูป อาคารเรียนจึงถูกปล่อยว่างไว้อีกระยะหนึ่ง 
 พ.ศ.2486 ภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทวีความรุนแรงขึ้น “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการต้องปิดทำการสอน ทางราชการได้เจรจาขอความกรุณาจาก พระวิสุทธินายก (เล็ก  
ศรีวิพันธ์) ขอขนย้ายทรัพย์สิน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาฝากไว้ที่อาคารเรียน “โรงเรียน
กรมหลวงวรเสฐ” 

mailto:watsangworn@hotmail.com
http://www.parinayok.ac.th/
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 พ.ศ.2488 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ก็ยังไม่สามารถเปิดทำการสอนได้
ตามปกติ ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานท่ีของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ได้ถูกดัดแปลงเป็นกองบัญชาการ และเป็นท่ีพัก
ของทหารหน่วยสัมพันธมิตร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ ย้ายมาเปิดทำการสอนที่วัด 
ปรินายก โดยใช้อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะกลับคืนสู่สถานท่ีเดิมได้ 
 พ.ศ.2489 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ (เดิม) สามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธกิารก็
ยังคงอนุญาตให้โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ที่เปิดทำการสอน ณ อาคารกรมหลวงวรเสฐ วัดปรินายก เปิดทำการ
สอนสอนต่อไปตามเดิม โดยใช้ช่ือโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก” 
 17 พฤษภาคม 2495 โรงเรียนละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก ได้โอนไปสังกัด กองการศึกษาพิ เศษ กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและใช้ช่ือใหม่ว่า “โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก” 
 1 เมษายน 2522 ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 1 ตุลาคม 2523  ได้โอนไปสังกัด สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 7 กรกฏาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พ.ศ.2546 โอนจากสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ.2553 โอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 มาสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน 
 
สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ 

พ.ศ.2496 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนช้ันประถมศึกษา 
 พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนไม้ 2 ช้ัน 
 พ.ศ.2499 ได้รับงบประมาณ 300,00.00 บาท ก่อสร้างอาคารไม้ 2 ช้ัน เป็นท่ีเรียนช้ันประถมศึกษา 
 พ.ศ.2500 ได้ร ับงบประมาณ 500,000.00 บาทรื ้ออาคารเรียนหลังเก่าสำหรับนักเรียนอนุบาล  
แล้วสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ช้ัน 
 พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณ 2,800,000.00 บาท  สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ช้ัน ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีเรียน
ของนักเรียนในปัจจุบัน โดยใช้ช่ือว่า “อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ” 
 พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารช่ัวคราว แบบ 004  ขนาด 3 ห้องเรียน 
 พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณ 5,240,000.00 บาทสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 4 ชั้นแบบพิเศษ แทน
อาคารเรียนช่ัวคราว โดยได้รับความกรุณาจาก พระครูนายกจริยานุวัตร เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดปรินายกมอบ
ที่ดินให้ก่อสร้าง และใช้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารเรียนนายกจริยานุวัตร” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรม-ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้าย อาคารเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ.2531 
 พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณ 1,650,000.00 บาทต่อเติมอาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ 2 ห้องเรียน 1 
ห้องน้ำ 
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 -  ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 890,000.00 บาทสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ลักษณะเป็นอาคารช้ันเดียว อยู่ด้านหลังอาคารกรมหลวงวรเสฐ 
 พ.ศ.2539-พ.ศ.2540 ได้รับเงินบริจาค จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 880,000.00 บาท เพื่อปรับปรุง
ห้องประชุมและห้องสมุดโรงเรียน 
 พ.ศ.2543 ได้รับเงินบริจาค จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,081,000.00 บาท เพื่อปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ.2547 จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ช้ัน ป.1 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา ติดต้ังระบบสัญญาณโทรทัศน์ทุกห้องเรียน เป็นเงิน  
648,525.00 บาท  
 -  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ ่มอีก 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้องและจัดทำ
ห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)  
จำนวน 2 ห้อง 
 -  จัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2549 จัดทำศูนย์พัฒนาทักษะการคิด (Thinking  Center) จำนวน 1 ห้อง 
 - จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2550 จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ช้ัน ป.5 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2551 ปรับปรุงปูกระเบ้ืองบันไดอาคารกรมหลวงวรเสฐ เป็นเงิน149,029.00  บาท 
 -  จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) ช้ัน ป.6 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2552 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ช้ัน 1 อาคารการมหลวงวรเสฐ  จำนวน 10  ห้อง 
 -  ปูพื้นกระเบ้ืองระเบียงช้ัน 1-4 / ทาสีห้องเรียนช้ันอนุบาล 1-2 อาคารนายกจริยานุวัตร 
 -  จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องสมุด  เป็นเงิน  169,000.00  บาท 
 พ.ศ.2553 ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยภาพการเรียนรู้ (Resource Center) เป็นเงิน 488,000.00 บาท 
 -  จัดทำศูนย์ส่ือปฐมวัย  จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2554 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง จำนวน 82 เครื่อง เป็นเงิน 1,485,000.00 บาท 

 พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ชมเชย) ของมูลนิธิธารน้ำใจ 
 พ.ศ.2556 จัดทำห้องสมุดอาเซียน ช้ัน 3 อาคารกรมหลวงวรเสฐ เรียนตามโครงการโรงเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ป.6 จำนวน 1 ห้อง 

 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงพื้นคอนกรีต
อาคารนายกจริยานุวัตร และห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐ 
 พ.ศ.2561 ได้รับการติดต้ังมิตเตอร์น้ำประปาสำหรับตึกนายกจริยานุวัตร งบประมาณจำนวน  
25,000 บาท จากพระมหาปณิธาน โชติปัญโญ พระเลขานุการวัดปรินายกวรวิหาร   
 พ.ศ.2561 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว งบประมาณจำนวน 65,000.00 บาท จากเครือข่ายผู้ปกครอง  
ปีการศึกษา 2556-2560  
 พ.ศ.2561 ได้รับเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี งบประมาณจำนวน 108,000.00 บาท จากเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ปีการศึกษา 2556-2560   
 พ.ศ.2562 จัดทำสนามเด็กเล่นในร่ม งบประมาณจำนวน 400,000.00 บาท จากพระเดชพระคุณท่าน 
พระพิพัฒจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร องค์อุปถัมภ์ เปิดใช้เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562  
 พ.ศ.2562 ติดต้ังหลังคาโรงอาหารเพิ่มเติม ซ่อมบำรุงศาลาพักคอยทาสีใหม่ ติดนวมเสา 10 ต้น ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงบอร์ดนิทรรศการเคล่ือนท่ี ด้วยงบประมาณจำนวน 158,000.00 บาท จากการระดมทุนของ
เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562  
 พ.ศ.2563 จัดทำห้อง อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ ณ ตึกนายกจริยานุวัตร ชั ้น 4 ติดตั้งเครื ่องคอมพิวเตอร์  
จำนวน 30 เครื่อง พร้อมระบบเครื่องเสียง ด้วยงบประมาณจำนวน 394,100.00 บาท 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3,233,500.00  บาท 
 

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน 
1. นางบุญเรือน ไชยเดช  ครูใหญ่ (พ.ศ.2495-2499) 
2. นางสาล่ี เบ้าสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2499 - 2528) 
3. นางสาวประยูร มากหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2528 - 2532) 
4. นางอารี ชุ่มเมืองปัก  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2532 - 2535) 
5. นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2535 - 2538) 
6. นายสำเร็จ จันทร์โอกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2538 - 2546) 
7. นายเมธี อนุดิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2546 - 2551) 
8. นายนิพนธ์ ช่ืนตา  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2551 - 2553) 
9. นายประดิษฐ์ ไทยอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2553 - 2555) 
10.นายรักไทย ธนวุฒิกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน (9 ต.ค. พ.ศ.2555 - 2559) 
11.นายสมัย สวนสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (16 พ.ย. พ.ศ.2559 - 2561) 
12.นายกฏทบวง รัตนพลที ผู้อำนวยการโรงเรียน (6 พ.ย. พ.ศ.2561 - 2562) 
13.นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รษก.ผู้อำนวยการโรงเรียน (3 ต.ค. พ.ศ.2562 - มี.ค. พ.ศ.2563) 
14.นางเมตตา ศรีเกื้อกล่ิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (16 มี.ค. พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน) 

 
ปรัชญาของโรงเรียน  :  คุณธรรม นำความรู้ ผู้นำประชาธิปไตย 
จุดหมายการนำปรัชญาสู่การปฏิบัติ 

คุณธรรม เน้นความเอื้อเฟื้อ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นอดทน ประหยัดและออม ความสามัคคี ความพอดี 
และรู้กาลเทศะ 

นำความรู้ เน้นประสบการณ์ตรงที ่หลากหลาย เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน คุณภาพการเรียนรู้  
ผู้นำประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  ประชาธิปไตยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำความรู้ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  :  ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกหางนกยูง 
ตันไม้ประจำโรงเรียน  :  ต้นหูกวาง 
สีประจำโรงเรียน  :  ฟ้า–ขาว 
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ตราสัญลักษณ์    
 
 

 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 นางเมตตา ศรีเกื้อกล่ิน โทรศัพท์ 096-751-5577, 081-641-0546 E-mail : mettasri12@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 16 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน  

 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์  โทรศัพท์  081-499-5198 E-mail : natwatanapong09@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาหลักสูตรและการสอน  
    ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  
    ศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา  
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี 9 เดือน  
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  245  คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  428  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 23 23 46 23 

อ.2 2 20 18 38 19 

อ.3 2 23 17 40 20 

รวม 6 66 58 124  

ป.1 3 25 19 44 15 

ป.2 3 30 19 49 17 

ป.3 3 30 23 53 18 

ป.4 3 26 27 53 18 

ป.5 3 29 25 54 18 

ป.6 3 25 26 51 17 

รวม 18 165 139 304  

รวมทั้งหมด 24 231 197 428  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจำการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหน่ง 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

1 นางเมตตา    ศรีเก้ือกลิ่น 51 37 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
อนุบาลวัดปรินายก 

20 

2 นางณัฐิกานต์  บุญวัฒนพงศ์ 58 35 ชำนาญการ ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

อนุบาลวัดปรินายก 
20 

3 นางปฐมพร   พิมพ์สอ 53 30 ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.6 24 

4 นางสาววัลย์ระวี   ชวลิต 47 10 ชำนาญการ ค.บ. 
ธุรกิจศึกษา/ 
การจัดการ
บริหารธุรกิจ 

ป.1 16 

5 นางสาวฐิมารัตน์   กวยทอง 35 9 ชำนาญการ 
ค.บ./
ศษ.ม. 

ภาษาไทย ภาษาไทย,ป.4-6 26 

6 นางณัฐชนันท์   ทัดเทียมหัด 43 8 คศ.1 ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทย/ สังคม/ แนะ
แนว/ ยุวกาชาด ชั้นป.2 

48 

7 นางสาวดวงพร   ปัญจมากร 36 9 ชำนาญการ 
ค.บ./
ศษ.ม. 

การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 3 64 

8 นางสาวอภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม 37 9 ชำนาญการ ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 1 36 

9 นางสาวชนิดา  สรสัมฤทธ์ิ 31 6 คศ.1 
ค.บ./
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.4-5 20 

10 นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี 31 6 คศ.1 
กศ.บ. 
(5 ปี) / 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป/ การ

บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.2 ป.5 ป.6 
/ IS ป.6 

64 

11 นางสาวบุญยดา  มาดสินไชย 30 6 คศ.1 
ศษ.บ.  
(5 ปี) 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4-
6 การงานอาชีพ ป.4-6 

94 

12 นางพรชนก   สุนยานัย 50 4 คศ.1 วท.บ. 
การฝึกและ
การจัดการ

กีฬา 

สุขศึกษาป.4/ พละ ป.4/ 
ประวัติศาสตร์ ป.3-4 

20 

13 นางสาวพีชญดา  นรสีห์ 31 5 คศ.1 
ศศ.บ. 
 (5 ปี) 

ศิลปศึกษา 
ศิลปะ ป.4-6/ IS ป.4/  

แนะแนว 4 
50 

14 นางสาวมุทิตา  แคไธสง 29 5 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5-6 54 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหน่ง 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

14 นางสาวมุทิตา  แคไธสง 29 5 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5-6 54 

15 นางนงลักษณ์   สอนธรรม 49 5 คศ.1 ศศ..บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.3-4 30 

16 นางสาวชุติมา  บุญฤดี 37 5 คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.1 20 

17 นางสาวรัชนี    สิงชาร ี 29 4 คศ.1 
ศษ.บ. 
(5 ปี) 

การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 2 20 

18 นายอภิสิทธ์ิ    บุญอนันต์ 26 2 ครูผูช้่วย 
คอ.บ. 
(5 ปี) 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคำนวณ ป.1,3,6 
คณิตศาสตร์ ป.6 

113 

19 นางสาวศุภดา  ศิลารัตน์ 26 2 ครูผูช้่วย 
ค.บ.  
(5 ปี) 

ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-5   30 

20 นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์ 26 2 ครูผูช้่วย 
ค.บ. 
(5 ปี) 

นาฏยศิลป์
ศึกษา 

นาฎศิลป์ ป.1-6 25 

21 นางสาวสุธนา   สิริธนดีพันธ์ 37 2 ครูผูช้่วย 
ศษ.บ./
กศ.ม.  

การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย ป.3 394 

22 นางสาวนุชลดา  รักษ์ปราชญ์ 26 2 ครูผูช้่วย 
ค.บ. 
(5 ปี) 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.2,3 83 

23 นางสาวนันทิยา  ศรุตเรืองชัย 30 2 ครูผูช้่วย 
ค.บ. 
(5 ปี) 

ภาษาจีน ภาษาจีน ป.1-ป.6 36 

 
 ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ- 
การณ์ 

การสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1 นางอภิณห์พร   วีระจิตต์ 67 28 ศษ.ม. 
หลักสูตร 

และการสอน 
ป.1 สถานศึกษา 

2 นายธนวัฒน์   ศุภอัศวกุล 27 3 ศษ.บ. ประถมศึกษา 
แนะแน วป.1-3/  

การงาน ป.1-3/ IS.ป.2 
สถานศึกษา 

3 นางสาวสุภาภรณ์ เสริมบุญสุข 47 24 ศศ.บ. 
การจัดการ

ทั่วไป 
ภาษาไทย(การอ่าน) ป.1-6/ 
บรรณารักษ์ (งานห้องสมุด) 

สถานศึกษา 

4 นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์ 34 8 ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.1-3 สถานศึกษา 

5 นางสาวสุรางค์  ยอดอ่อน 51 10 ศศ.บ. 
จิตวิทยา 

การแนะแนว 
ผู้ช่วยวิชาการ สถานศึกษา 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ- 
การณ์ 

การสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

6 นายนัทธพงศ์   บุญทาเมือง 30 5 ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ป.1-6 สถานศึกษา 

7 นางสาวกุลนาถ  เศรษฐกุลวดี 28 1 
ศษ.บ. (5 

ปี) 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 2 สถานศึกษา 

8 นางสาวจิดรานุช  นิราราช 30 6 
ศษ.บ. (5 

ปี) 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 3 สถานศึกษา 

9 นางสาวจิราภรณ์   เอิบบุญ 29 5 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 สถานศึกษา 

10 นางสาวมณฑาทิพย์ สุตตะระ 25 1 ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 1 สถานศึกษา 

11 นางสาววันวิสา  แก้วไทรคต 27 4 
ค.บ. 
(5 ปี) 

สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.5 สถานศึกษา 

12 นายกิตติพงศ์   กิตติวีรกุล 45 23 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา ป.4-6 
สพฐ.ขาด
แคลนข้ัน

วิกฤต 

13 นายวุฒิไกร  คำผุย 28 5 ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ ป.1,3,4 

สพฐ.ขาด
แคลนข้ัน

วิกฤต 

14 นางสาวเสาวภางค์  ผลรัตน์ 52 13 บธ.บ. บริหารทั่วไป ธุรการ 
โครงการคืน

ครูสู่
ห้องเรียน 

15 นายโนริโต้  แซด.  เนริ  1 ป.ตร ี
ระดับ

ประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ สถานศึกษา 

 

 จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
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ลูกจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ 
การณ์
ทำงาน 

(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
งานที่

รับผิดชอบ/
ตำแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

1 นายศักด์ิ     ปุระหล่า 57 23 ป.กศ.สูง พลศึกษา ช่างปูน  (ช.3) ลูกจ้างประจำ 

2 นายมานะ     บุญเลิศ 53 30 ป.6 - ช่างสี  (ช.3) ลูกจ้างประจำ 

3 นายโกมุท    แสนโบราณ 58 24 ป.กศ.สูง พลศึกษา ช่างปูน  (ช.3) ลูกจ้างประจำ 

4 นายสุนทร     สีอุ่น 54 25 ม.6 วิทย์-คณิต ช่างไม้  (ช.3) ลูกจ้างประจำ 

5 นางสาวคำใบ    ศรีวะรมย์ 52 24 ม.3 - ช่างสี  (ช.3) ลูกจ้างประจำ 

6 นางเบญญาภา   ทองประสพ 56 23 ม.6 - ช่างสี  (ช.3) ลูกจ้างประจำ 

7 นางแสงจันทร์    วงษ์ภูดร 53 26 
ปริญญาตรี 

(ศศ.บ.) 
การจัดการทั่วไป
(ทรัพยากรมนุษย์) 

พนักงานธุรการ   
(ส.4) 

ลูกจ้างประจำ 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ 
การณ์
ทำงาน 

(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
งานที่

รับผิดชอบ/
ตำแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางอังคณา   กลมเกลี้ยง 58 33 ป.2 - คนครัว สถานศึกษา 
2 นางบุญโฮม   แสนโบราณ 54 23 ม.3 - คนครัว สถานศึกษา 
3 นางประเชิญ    รูปย่อม 59 16 ป.7 - พ่ีเลี้ยง สถานศึกษา 
4 นางวันดี    หอยแก้ว 76 15 ป.2 - คนครัว สถานศึกษา 
5 นางศรีนา   จันทาพูล 59 10 ม.3 - พ่ีเลี้ยง สถานศึกษา 
6 นางสุพัตรา    วัฒนสุกาญจน์ 55 10 ป.6 - พ่ีเลี้ยง สถานศึกษา 
7 นางคำตา   บุญอำนวย 59 8 ป.4 - พ่ีเลี้ยง สถานศึกษา 
8 นางทวี     ทิพย์นนท์ 42 6 ป.6 - พ่ีเลี้ยง สถานศึกษา 
9 นางสาวนันทวัน    แสงสุกใส 33 4 ปวส. - พ่ีเลี้ยง สถานศึกษา 
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สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  - 1 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  - 1 1 
ครู ค.ศ.4  - - - 
ครู ค.ศ.3  - 1 1 
ครู ค.ศ.2  - 6 6 
ครู ค.ศ.1  1 14 15 
ครูผู้ช่วย - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 6 9 15 
ลูกจ้างประจำ       4 3 7 
พนักงานราชการ    - - - 
ลูกจ้าง - 9 9 
อื่นๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวม 11 45 56 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

อาคารเรียนจำนวน 2  หลัง  อาคารประกอบจำนวน -   หลัง 
ส้วม    31 หลัง  สนามเด็กเล่น  1  สนาม 
สนามฟุตซอล  1   สนาม สนาม อื่นๆ (ระบุ) ลานหน้าโบสถ์ 

 
    ข้อมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบและหอ้งพิเศษ 

ประเภทอาคารและห้องเรียน จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหตุ 
อาคารเรียนถาวร 2 52  
อาคารเรียนช่ัวคราว - -  
ห้องประกอบอาหาร - 1  
ห้องน้ำ  ห้องส้วม - 31  
ห้องสมุด - 1  
ห้องปฏิบัติการภาษา - 1  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1  
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ - 3  
ห้องเรียนอัฉริยะ  ICT  - 1  
ห้องทัศนศิลป์ - 1  
ห้องนาฏศิลป์ - 1  
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ประเภทอาคารและห้องเรียน จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหตุ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (อาคาร 1) - 1  
ห้องพยาบาล - 1  
ร้านค้าสวัสดิการ - 1  
ห้องศูนย์ ICT - 1  
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ - 1  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (อาคาร 2) - 1  
ห้องศูนย์ฝึกทักษะการคิด - 1  
ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย - 1  
ห้องสมุดอาเซียน - 1  
สนามเด็กเล่นในอาคาร (ตึกนายกจริยานุวัตร) - 1  

 

6. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 1,115,260 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,370,616 
เงินนอกงบประมาณ 4,296,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,124,633 
เงินอื่น ๆ (เงินบริจาค) 42,200 งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 5,453,460 รวมรายจ่าย 5,495,249 
 
 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ........43.47............ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ........57.30............ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 52,522 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยว วัดปรินายกวรวิหาร สถานีตำรวจนครบาลนางเล้ิง กระทรวง 
ศึกษาธิการ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โรงเรียนสตรีวิทยา สถาบันพระปกเกล้า วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดา
ราม พระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตพิระ
นคร  
 อาชีพหลักของชุมชน คือ ร้อยละ 95 รับราชการ ร้อยละ 5 ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 95 อิสลามและคริสต์ ร้อยละ 5 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ เครื่องเงิน
บ้านพานถม ชุมชนบ้านบาตร งานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์  

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีร้อยละ 65 อาชีพหลัก คือ รับราชการร้อยละ 95 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 บาทจำนวนคนเฉล่ีย
ต่อครอบครัว 4.45 คน 

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถบริหารจัดการ ทั้งการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกได้อย่างดียิ่ง ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้นำชุมชน เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วัดราชนัดดา
รามวรวิหาร วัดเทพธิดาราม พระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 7 พิพิธ
ภัณฑ-สถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์เเละเงินตราโบราณ หอ
นิทรรศรัตนโกสินทร์ หอศิลป์ เกาะรัตนโกสินทร์ ครูมีความรู้ความสามารถ ชุมชนให้การสนับสนุน  
 ข้อจำกัดของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่คับแคบ มีข้อจำกัดในการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของผู้เรียน และตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืงอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์เเละเงินตราโบราณ-221914088222964/?hc_ref=ARS3n2dyH39e1n1hQRv0JMB3qXD08jgZDTRyR-pnl0Lw20cMBRsNnFVzi_rIKWB77cA&fref=nf
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เปิดทำการสอนหลักสูตรปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 -3 และระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สำหรับระดับช้ันประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย  
โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย แสดงสัดส่วนประสบการณ์การเรียนรู้ และเวลาเรียนต่อสัปดาห์ 

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
เวลาเรียน(นาที (ชั่วโมง) : สัปดาห์) 

ระดับชั้น 
1. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม อ.1 อ.2 อ.3 
 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 100 นาที 100 นาที 100 นาที 
 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 150 นาที 180 นาที 180 นาที 
 3) กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ ์ 100 นาที 180 นาที 180 นาที 
 4) กิจกรรมกลางแจ้ง 150 นาที 150 นาที 150 นาที 
 5) กิจกรรมเล่นตามมุม 100 นาที 150 นาที 160 นาที 
 6) กิจกรรมเกมการศึกษา 100 นาที 150 นาที 150 นาที 
2.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร อ.1 อ.2 อ.3 
 1) กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและกลา้

แสดงออก 
30 นาที 30 นาที 30 นาที 

 2) กิจกรรมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม 20 นาที 20 นาที 20 นาที 
 3) กิจกรรมการละเลน่พืน้บ้าน 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
3.  กิจกรรมเสริมพัฒนาการเรียนรู้    
 1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ (ทัศนศึกษา) 1 ครั้ง / ภาค 1 ครั้ง /ภาค 1 ครั้ง /ภาค 
รวมจำนวนชั่วโมง 
ยืดหยุ่นบูรณาการตามความเหมาะสม 
รวมชั่วโมงไม่เกิน 7-8 ชม. : สป. 

ไม่เกิน 7-8  
ชม./ สป. 

25ไม่เกิน 7-8 
ชม./ สป. 

ไม่เกิน 7-8 ชม./ 
สป. 

 

การจัดหลักสูตรปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา 2 ภาคเรียน สำหรับ
เด็กอายุ 3-5 ขวบ การจัดชั้นยึดอายุเป็นหลักคือ อนุบาล 1 กลุ่มเด็กที่มีอายุ 3 ปีอนุบาล 2 กลุ่มเด็กที่มีอายุ 4 ปี
อนุบาล 2 กลุ่มเด็กที่มีอายุ 5 ปีเพื่อพัฒนาการ 5 ด้านตามศักยภาพของผู้เรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตร ให้เด็ก
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ตามลำดับวัยของผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มุ่งให้
เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

อย่างมีความสุข  
4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

15 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563) 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
คณิตศาสตร์ 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- อาเซียน (บูรณาการ) 
- หน้าท่ีพลเมือง (บูรณาการ) 
- ป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Education) 

80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

ประวัติศาสตร์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ศิลปะ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
การงานอาชีพ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาต่างประเทศ                   40 (1) 40 (1) 40 (1) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)          880 (22) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 
 รายวิชาเพิ ่มเติม/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
 

การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาจีน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)      160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
1. กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

2. กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
3. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
4. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ห้องเรียน MEP (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563) 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
คณิตศาสตร์                            200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    120 (3) 120 (3) 120 (3) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- อาเซียน (บูรณาการ) 
- หน้าท่ีพลเมือง (บูรณาการ) 
- ป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Education) 

80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

ประวัติศาสตร์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
สุขศึกษาและพลศึกษา          80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ศิลปะ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
การงานอาชีพ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาต่างประเทศ                  120 (3) 120 (3) 120 (3) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 
รายวิชาเพิ ่มเติม/กิจกรรมที ่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
 

การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาจีน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

2. กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
3. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1) ห้องสมุด  มีขนาด 300 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 20,000 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน 302 คน เฉล่ียต่อวันคิดเป็นร้อยละ 99.34  

ของนักเรียนท้ังหมด 
 

2) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน   3   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องอัจฉริยภาพ   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องอัจฉริยภาพ ICT  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องดนตรี    จำนวน   1   ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องสมุดอาเซียนศึกษา  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน   1   ห้อง 

  

 3) คอมพิวเตอร์   จำนวน   131   เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   110   เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 131 เครื่อง 
จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 290 คน ต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ 67.76 ของนักเรียนท้ังหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 21 เครื่อง 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน  สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1. สวนหย่อมในโรงเรียน 180 
2. สวนสมุนไพร 180 
3. พระอุโบสถวัดปรินายกวรวิหาร 180 
4. ศาลาท้องพระโรงเดิม (ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร) 180 
5. ห้องปฏิบัติการท้ัง 10 ห้อง 190 
6. ห้องสมุดอาเซียนศึกษา 180 
7. ห้องสมุด ทุกวัน 
8. มุมหนังสือภายในห้องเรียน ทุกวัน 
9. สวนเกษตรพอเพียง (โรงเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้าภูฏาน) ทุกวัน 
10.ป้ายนิเทศ ทุกวัน 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ไม่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดแก่นักเรียน ครูและบุคลากร  

 
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  6.1 ร.ต.ท.ภคพล แจ่มจำรัส (ครู D.A.R.E) ให้ความรู้เรื่อง กฏจราจร ยาเสพติด  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 18 ครั้ง/ป ี
  6.2 ด.ต.สิริเวช เจริญชนม์ (ครู D.A.R.E) ให้ความรู้เรื่อง กฏจราจร ยาเสพติด  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนจำนวน 18 ครั้ง/ป ี
  6.3 คณะพระวิทยากรวัดปรินายกวรวิหาร ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
  6.4 คณะวิทยากรจากกองทัพบก ให้ความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ป ี
  6.5 คณะจิตอาสา 904 ให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ป ี

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 

 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

โล่รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกียรติบัตร สถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ป.ป.ช. 

ผู้บริหาร 

เกียรติบัตร ผลงานคณะทำงานการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกียรติบัตร ผลงานคณะทำงาน การพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เกียรติบัตร ผลงาน คณะกรรมการประเมินสภานักเรียนระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกียรติบัตร ผลงาน คณะกรรมการ ประเมินส่ือออนไลน ์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครู 

ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางปฐมพร พิมพ์สอ โล่รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและ
บุคลากรท่ียกระดับคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติปี
การศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี เกียรติบัตร ผ่านการคัดเลือกผลงานด้าน
นวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายอภิสิทธิ์    บุญอนันต์ เกียรติบัตร ครูดีเด่นการแข่งขันประกวดวิจัยใน
ช้ันเรียน โดยใช้แอปพลิเคชัน 
"Clever Math" โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ ์ เกียรติบัตร ครูดีไม่มีวันลา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

นางสาวมุทิตา  แคไธสง เกียรติบัตร ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ 
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางนงลักษณ์   สอนธรรม เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ 
EP/MEPภาคกลางภาคตะวันออก
โซน A 

ศูนย์ประสานงานโรงเรียน
EP/MEPภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
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ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชุติมา บุญฤดี เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ (Multi 
Skills) 

ศูนย์ประสานงานโรงเรียน
โครงการ EP/MEP ภาค
กลางและภาคตะวันออก 
โซน A 

เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูด 
สุนทรพจน์ (Speech Contest) 

ศูนย์ประสานงานการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษโรงเรียน 
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูด 
สุนทรพจน์ (Speech Contest)
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์  (Speech Contest) 
ระดับช้ัน ป.4-6 

ศูนย์ประสานงานการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษโรงเรียน 
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A 

นายกิตติพงศ์   กิตติวีรกุล เกียรติบัตร ครูดีเด่น วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์ เกียรติบัตร ครูดีศรีประถมกรุงเทพ  
ประเภทสายงานสอน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาววันวิสา แก้วไทรคต เกียรติบัตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

สสวท, สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

นางสาวเสาวภางค์  ผลรัตน์ เกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี  สำนักงานคุรุสภา 

นักเรียน 

ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายณฤไทย หอมยามเย็น เกียรติบัตร ทำคะแนน Pre Gifted & EP’63 

ระดับช้ันป.2 คะแนนรวม ได้ลำดับ
ท่ี 2 ของเขตฯ 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

ด.ญ.พาขวัญ ดำทองสุก  
ด.ญ.มิฏฏาภรณ์ บุญดำรัส  
ด.ช.พาทิศ จิตตานนท์ 

เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์  
(Science Project Work) 

ศูนย์ประสานงานโรงเรียน 
EP/MEP ภาคกลางและภาค
ตะวันออก โซนA 

ด.ญ.ปริยากร  เจริญศักดิ์ เกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์ ทำคะแนน 50 %ข้ึนไป 
Certificate  of Excellence 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.พิมพ์พิชชา  แหยมวิเชียร เกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์ ทำคะแนน 50% ขึ้นไป

Certificate  of  Excellence 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด.ญ.ทิพย์ธีรา พงษ์พันธ ์ เกียรติบัตร  เหรียญทอง Spelling Bee 
Contest 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

ด.ญ.นิศารัตน์ นาวาอนุรักษ ์ เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ Multi Skill การ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A  

ศูนย์ประสานงานโรงเรียน
โครงการ EP/MEP ภาค
กลางและภาคตะวันออก 
โซน A 

ด.ช.ณพวัฒน์ จ่ันถลา เกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงินการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ (Speech Contest) 

ศูนย์ประสานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
โรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

ด.ญ.กรณัฐ เพชรงาม เกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงินการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์(Speech Contest) 
ระดับช้ัน ป.4-6 

ศูนย์ประสานงานการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษโรงเรียน 
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A 

 
 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1. การแข่งขัน EP/MEP 
Open House 2020  
(Science  Project 
Work) 

เพ ื ่อส่งเสร ิมศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท่ีเรียน EP/MEP 
ในการนำเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

- นำเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์  โดยใช้
ภาษาอังกฤษ   

นักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับภาค เป็นตัวแทน 
Zone A ไปแข่งขันต่อ
ระดับประเทศ  

2. การแข่งขัน EP/MEP 
Open House 2020 
(Skit Competition ) 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนท่ีเรียน 
EP/MEP ในการนำ
แสดงละครส้ัน  

- แสดงละครส้ัน  โดยใช้
ภาษาอังกฤษ   

นักเร ียนได้ร ับรางวัล
ระดับภาค เป็นตัวแทน 
Zone A ไปแข่งขันต่อ
ระดับประเทศ  

3. โครงการ 1 โรงเรียน  
1 นวัตกรรม ภายใต้

เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ของของครูผู้สอน และ

- คัดเลือกนวัตกรรมของ
โรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนส่ง

นวัตกรรมของโรงเรียน
ผ่านการคัดเลือกใน
โครงการ 1 โรงเรียน  
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน 

เข้าระบบ 1 โรงเรียน  
1 นวัตกรรม 

- ทางโครงการพิจารณา
คัดเลือกผู้ท่ีผ่านเข้ารอบ 

- มอบเกียรติบัตรให้
โรงเรียนท่ีผ่านการพิจารณา 

1 นวัตกรรม ภายใต้
โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

4. การเข้าร่วมรายการพุธ
เช้าข่าว สพฐ. 

เพื่อเผยแพร่การจัดการ
เรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
Clever Math 

- ผู้สอนนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
Clever Math มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- สพฐ. เชิญ ครูผู้สอนเข้า
ร่วมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ  
เพื่อเผยแพร่ผลการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล Clever 
Math 

- การนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และเผยแพร่
ผลการสอนให้ผู้อื่น
รับทราบ  

5. การเข้าร่วมโครงการ 
Coaching Teams   

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอน  

-  เข้าร่วมโครงการ 
Coaching Teams  กับ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

-  นำหลักการและวิธีการ  
Coaching Teams  มาใช้
ในโรงเรียน  

-  แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีได้
จากการเข้าร่วมโครงการ 
Coaching Teams   

-  รับเกียรติบัตร 

ในรุ่นแรก ผู้อำนวยการ  
รองผู ้อำนวยการและ 
ข้าราชการครูเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 11 
ท่าน   

6. โครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบ้ืองพระยุคล
บาท  

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตนตามรอยตามเบื ้อง
พระยุคลบาท 

- ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ลง
นามรับรองความประพฤติ 
และการปฏิบัติตน 

ในปีการศึกษา 2563  
มีข้าราชการครูท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการ 1 
ท่าน และผ่านการ
พิจารณา ได้รับรางวัล
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ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

- โครงการพิจารณา และ
ประกาศผล 

- มอบเกียรติบัตร  

ครูดีของแผ่นดินขั้น
พื้นฐาน ในโครงการ
เครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาท 

7. โครงการวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รู ้จักวันสำคัญต่าง ๆ 
ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  เป็น
การปลูกฝังคุณธรรมการ
ร ักชาต ิ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ให้ความรู้ /จัดกิจกรรมตาม
ช่วงเวลาวันสำคัญต่าง ๆ 
ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์   

นักเรียนมากกว่าร้อย
ละ 80 ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม  

8. โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจความเป็น
ประชาธิปไตย และ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

- ให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย  

- จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน  

 

นักเรียนมากกว่าร้อย
ละ 80 ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
และได้ประธานนักเรียน
และคณะ กรรมการ
นักเรียนท่ีมีคุณภาพ  
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

องค์ประกอบที่ 1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 

5 5 ยอดเย่ียม 

1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และมาตรการส่งเสริม 

5 5 ยอดเย่ียม 

1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  5 5 ยอดเย่ียม 

1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.2 กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.3 กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.4 กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินจากภายนอกท่ีให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.5 กำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้บุคคลของสถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.6 กำหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถ่ิน  

5 5 ยอดเย่ียม 

2.7 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม โครงการ 

5 5 ยอดเย่ียม 
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องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.7 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม โครงการ 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.9 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.10 กำหนดปฏิทินรายงานการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 5 ยอดเย่ียม 

3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและการพัฒนาการเรียน
การสอน 

5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

4.1 นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ 

5 5 ยอดเย่ียม 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 
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องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

5 5 ยอดเย่ียม 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 5 ยอดเย่ียม 

5.3 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 ยอดเย่ียม 

5.4 รายงานและนำผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างย้อย 3 คนที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

5 5 ยอดเย่ียม 

6.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

7.1 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

5 5 ยอดเย่ียม 

7.2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 5 5 ยอดเย่ียม 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

โรงเรียน
ประเมิน
ตนเอง 

ระดับ
คุณภาพ 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา 

5 5 ยอดเย่ียม 

8.2 นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง 

5 5 ยอดเย่ียม 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
การพัฒนา 

5 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

 

แบบ 8 องค์ประกอบ 
สรุปภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 5 ยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 ยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการ
คิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง  ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. สถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ มีขั้นตอนกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งช้ี กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งช้ี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม 
กับบริบทของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น 
สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา จาก
หน่วยงานต้นสังกัด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ ด้วย
วิธีการหลากหลาย 

5. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา มีการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย ทั้งจาก
แหล่งข้อมูล เอกสาร มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วนและทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการ สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยหรือ ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้  มีการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  มีการสำรวจ
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
วางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตาม  ระเบียบกฎหมาย
หมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมของบิดา
มารดาและผู้ปกครองขององค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น มีการกำหนด แนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา
มารดาและผู้ปกครองของ องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารท่ัวไปอย่างชัดเจน มีการกำหนดการใช้งบประมาณ ด้านบุคลากร 
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาท่ีกำหนด บรรลุตามวัตถุประสงค์และ



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

29 

เป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรม มีสรุปการใช้งบประมาณที่ชัดเจน มีการเสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน  อย่าง
กว้างขวาง มีระบบการทำงานและขั้นตอนที่ชัดเจนและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ มีการจัดทำแผนปฏบิัติ
การประจำปีที ่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทุกแผนงานโครงการ กิจกรรม  
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายท่ีสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการกำหนดปฏิทินการทำงาน 
มีแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำกับติดตามการดำเนินงานครบถ้วนในทุก
โครงการ/กิจกรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

6. สถานศึกษา มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
ในการติดตามตรวจสอบ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ัง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการ มีวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย นำผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงานปรับปรุงและการจัดการเรียนการสอน นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลเอกสารหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานต่างๆ แสดง
ข้อมูลได้ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตาม 
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

7. สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการวางแผนการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสม 

8. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที ่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ชัดเจน  ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกงาน มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน รายงานมีความชัดเจนและสมบูรณ์ เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด มีการ
เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและสาธารณชน ใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้
สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา นำข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะไปพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา : -  
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป : -  
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1–8 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน 99.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ระดับ 5 คุณภาพยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้คะแนน 99.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ 
 นางสุรินทราภรณ์ อนันตมหพงศ์ กรรมการ 
 นางปฐมพร พิมพ์สอ   กรรมการและเลขานุการ 

     
    ประเมิน ณ วันท่ี 15 มกราคม 2563  
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ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 20 19 19 ยอดเย่ียม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

5 4 4 ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 60 60 60 ยอดเย่ียม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน  

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม  

10 10 10 ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20 20 20 ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

คะแนนรวมที่ได้ 100 99.00 99.00 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน  99.00 คะแนน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการ
คิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูใช้สื ่อเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

ประเมินตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 50 49 49 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 30 29 29 ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ 
    คิดคำนวณ 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ     
   อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

5 4 4 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   5 4 4 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร   
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5 5 5 ยอดเยี่ยม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 20 20 20 ยอดเยี่ยม 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 30 30 30 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

20 20 20 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้ 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 4 4 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  15 15 15 ยอดเยี่ยม 

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้

ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World 
Citizen) 10  ประการ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมที่ได้ 100 99.00 99.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 99.00 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา (รอบสาม) 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 25-27 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 4  ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา   
ด้านบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไป 

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ตามกฎกระทรวงฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น

สำคัญ 
35.00 27.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.95 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 
 

2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 
 

2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 84.95 ดี 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5ปี) ประเภทโรงเรียน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 84.95 คะแนน 
• มีคุณภาพระดับ  ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
• ผลรวมคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป     ใช่   ไม่ใช ่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช่   ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่   ไม่ใช ่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย (2-5ปี) 
        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.21 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
              เป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา   
              สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา                 
และต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
              พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
               เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
               ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 81.54 ดี 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

• สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                   ใช ่ ❑ ไม่ใช่ 
• สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช ่ ❑ ไม่ใช่ 
• สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช ่❑ ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

13.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

จุดเด่น  ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักเห็นความสำคัญ
และให้ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน มีการกำหนดการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการนำรายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ใน การพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ  ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ควรดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

13.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา  ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการ

ดำเนินงานยังไม่ชัดเจน สถานที่คับแคบ ภายในห้องเรียนอนุบาล 2 มีบริเวณที่ไม่เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว จำนวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป กิจกรรมกลางแจ้งจัดให้เด็กเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกายขาดการส่งเสริม ให้เด็กเลือกเล่นกิจกรรมและทำกิจกรรมตามความสนใจและความ
ถนัด 
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14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น  ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักเห็นความสำคัญ
และให้ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน มีการกำหนดการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการนำรายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ใน การพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ  ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ควรดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา  การจราจรในโรงเรียน และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นจุดชุมนุม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  

 จุดเด่น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ังสองระดับ โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง มูลนิธิปรินายกรวมใจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดการศึกษา ควรจัดหาบุคลากรในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเพิ่ม ครูคณิตศาสตร์ ครูเทคโนโลยี ครู

ปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและเน้นกระบวนการคิดให้ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 

2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม และส่งเสริมผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน   
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 
  

1. ด้านการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู ้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนมี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย โดยจัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนิสัยในการบริโภค ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กทุก
คนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย และครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นและออกกำลังกายอย่างอิสระตามความต้องการ 
และความสนใจ อีกท้ังสถานศึกษาควรจัด หาพื้นท่ีสำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างเหมาะสม หรืออาจปรับรูปแบบ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม  
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 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมอนามัยที่ดี โดยการฝึกเน้นทักษะการล้างมือ 
7 ขั้นตอน จัดหาอุปกรณ์การทำความสะอาด เช่น สบู่ ไว้บริการเด็กภายในห้องสุขา และอ่างล้างมือ และฝึกให้
เด็กล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องสุขา จนเด็กปฏิบัติเป็นนิสัย 

 3) สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองควร 
ร่วมมือกันจัดทำโครงการพิเศษให้เด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคม สติปัญญา ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการโดยบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแพร่หลายจน
เป็นท่ียอมรับจนเกิดแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
  

2. ด้านการบริหารการศึกษา 
 1) ผู้บริหารควรติดตามผลการประเมินพัฒนาการตามสาระท่ีควรรู้ 4 สาระจากหน่วยการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการประสบการณ์ สรุปเป็นภาพรวม ทักษะพื้นฐานท่ีเด็กควรรู้  
 2) สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ2 ครั้งเพื่อให้สามารถ
ติดตามผลการพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสามรถส่งเสริมความเป็นเลิศ ท่ีส่งผล
กระทบท่ีชัดเจนต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
 3) สถานศึกษาควรมีการวางแผนอัตรากำลังรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
ควรมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภากำหนด 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) ครูควรจัดกิจกรรมให้มีความยึดหยุ่น จัดช่วงเวลาให้เด็กพักดื่มน้ำ หลังทำกิจกรรมที่ต้องใช้
พลังงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
 2) ครูควรส่งเสริมการออกกำลังกายโดยส่งเสริมการละเล่นแบบไทย บริเวณระเบียงหน้าห้องให้เด็ก
ได้เลือกเล่น และทำกิจกรรมเคล่ือนไหวให้หลากหลายและจัดบริเวณห้องให้มีพื้นท่ีสำหรับกิจกรรมได้ เต็มท่ีและ
ควรส่งเสริมการเล่าข่าว เล่าเรื่องโดยให้เด็กหาข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟัง ให้เล่าเรื่องภายหลัง
ทัศนศึกษา เล่าเรื่องจากกิจกรรมสำรวจ รวมทั้งการทบทวนการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในหน่วยอื่นๆ มีการบันทึก
พัฒนาการผู้เรียนทุกวัน สม่ำเสมอ 
 3) ครูควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการสื่อสารสมวัย โดยส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดความคิด 
จินตนาการ ประสบการณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวงกลม ให้เด็กผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงความ
คิดเห็น นำเสนอประสบการณ์ ผลงานหน้าช้ันเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ มีการประเมินตามสภาพจริงและบันทึก
พัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 
 

 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน 
การจัดทำโครงการต่างๆ ควรดำเนินเป็นระบบ มีการจัดทำแผน โครงการควรดูความสอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรกำหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ชัดเจน ควรมี
ผู ้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม และได้รับการลงนามอนุมัติให้ดำเนินการได้ตามระบบ มีการเก็บรวบรวม 
สารสนเทศให้เป็นระบบและสรุปผลให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6)   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 44 0 0 2 1 3 3 4 31 38 86.36 
คณิตศาสตร์ 44 0 0 0 0 6 3 5 30 38 86.36 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 0 0 0 0 3 4 7 30 41 93.18 
สังคมศึกษาฯ 44 0 0 0 0 2 7 1 34 42 95.45 
ประวัติศาสตร์ 44 0 0 0 2 4 5 2 31 38 86.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 44 0 0 0 0 0 2 7 35 44 100.00 
ศิลปะ 44 0 0 0 1 6 1 6 30 37 84.09 
การงานอาชีพ 44 0 1 1 5 2 4 7 24 35 79.55 
ภาษาต่างประเทศ 44 0 0 2 3 2 6 6 25 37 84.09 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 34 0 0 0 10 11 4 5 4 13 38.23 
ภาษาจนี 44 0 0 0 2 6 4 10 22 36 81.81 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 44 0 0 0 2 4 4 8 26 38 86.36 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 47 0 3 3 5 7 8 6 15 29 61.70 
คณิตศาสตร์ 47 0 3 6 8 7 4 6 13 23 48.94 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 0 0 1 2 6 10 13 15 38 80.85 
สังคมศึกษา ฯ 47 0 0 1 6 6 11 8 15 34 72.34 
ประวัติศาสตร์ 47 0 3 9 9 4 8 7 7 22 46.81 
สุขศึกษาและพลศึกษา 47 0 0 0 1 4 3 8 31 42 89.36 
ศิลปะ 47 0 0 2 5 6 7 10 17 34 72.34 
การงานอาชีพ 47 0 4 7 8 6 8 4 10 22 46.81 
ภาษาต่างประเทศ 47 0 8 7 5 3 8 4 12 24 51.06 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 42 0 0 0 8 14 8 3 9 20 47.61 
ภาษาจนี 47 0 0 2 6 10 11 7 11 29 61.70 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 47 0 0 1 0 10 11 7 18 36 76.59 
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 52 0 10 3 8 2 4 5 20 29 55.77 
คณิตศาสตร์ 52 0 5 1 6 6 6 4 24 34 65.38 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 0 1 0 1 11 3 8 28 39 75.00 
สังคมศึกษา ฯ 52 0 0 3 2 6 8 7 26 41 78.85 
ประวัติศาสตร์ 52 0 1 2 10 3 7 10 19 36 69.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 52 0 0 0 1 4 3 6 38 47 90.38 
ศิลปะ 52 0 1 2 5 9 7 6 22 35 67.31 
การงานอาชีพ 52 0 1 5 4 3 4 9 26 39 75.00 
ภาษาต่างประเทศ 52 0 0 6 10 5 4 5 22 31 59.62 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 39 0 0 0 7 11 5 4 12 21 53.84 
ภาษาจนี 52 0 3 3 9 6 6 11 14 31 59.61 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 52 0 0 0 0 1 0 6 45 51 98.07 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 53 0 2 2 8 6 8 7 20 35 66.04 
คณิตศาสตร์ 53 0 1 3 3 4 6 11 25 42 79.25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 0 5 3 2 10 6 7 20 33 62.26 
สังคมศึกษา ฯ 53 0 3 0 3 5 4 11 27 42 79.25 
ประวัติศาสตร์ 53 0 0 2 6 7 12 6 20 38 71.70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53 0 0 0 2 1 6 5 39 50 94.34 
ศิลปะ 53 0 0 0 8 5 7 7 26 40 75.47 
การงานอาชีพ 53 0 3 3 5 3 7 9 23 39 73.58 
ภาษาต่างประเทศ 53 0 0 8 5 3 10 5 22 37 69.81 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 38 0 0 0 4 6 16 5 7 28 73.68 
ภาษาจนี 53 0 0 7 7 8 14 4 13 31 58.49 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 53 0 0 0 0 0 8 9 36 53 100.00 
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 53 0 1 2 7 8 9 4 22 35 66.04 
คณิตศาสตร์ 53 0 0 3 3 8 7 4 28 39 73.58 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 0 5 2 5 8 8 4 21 33 62.26 
สังคมศึกษา ฯ 53 0 0 1 6 7 13 4 22 39 73.58 
ประวัติศาสตร์ 53 0 0 0 6 6 9 10 22 41 77.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53 0 0 0 0 3 3 5 42 50 94.34 
ศิลปะ 53 0 0 0 6 2 8 7 30 45 84.91 
การงานอาชีพ 53 0 3 8 4 2 11 3 21 35 67.31 
ภาษาต่างประเทศ 53 0 8 4 6 5 2 6 22 30 56.60 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 39 0 0 0 0 11 11 10 7 28 71.79 
ภาษาจนี 53 0 1 2 2 3 17 19 9 45 84.90 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 53 0 0 0 1 0 10 10 32 52 98.11 
 

 

 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 51 0 7 3 4 10 4 9 14 27 52.94 
คณิตศาสตร์ 51 0 6 7 4 2 2 3 27 32 62.75 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51 0 6 2 4 3 10 5 21 36 70.59 
สังคมศึกษา ฯ 51 0 3 5 6 3 11 6 17 34 66.67 
ประวัติศาสตร์ 51 0 5 8 5 5 6 6 16 28 54.90 
สุขศึกษาและพลศึกษา 51 0 0 0 0 0 4 2 45 51 100.00 
ศิลปะ 51 0 0 0 4 7 5 7 28 40 78.43 
การงานอาชีพ 51 0 6 3 2 5 9 5 21 35 68.63 
ภาษาต่างประเทศ 51 0 15 3 3 5 4 6 15 25 49.02 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 34 0 0 0 0 0 16 6 12 34 100.00 
ภาษาจนี 51 0 0 2 4 6 7 9 22 38 74.50 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 51 0 0 2 2 11 6 6 24 36 70.58 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 51 คน) 
ความสามารถ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ จำนวนและร้อยละนักเรียน

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษาไทย 100 57.86 58.86 27 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 
ด้านคณิตศาสตร์ 100 49.01 49.01 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13 
รวมคะแนน 200 106.87 53.44 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13 
ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน 100 53.44 53.44 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13 
ค่าเฉล่ียร้อยละของเขตพื้นท่ี 100 51.82 51.82 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13 
ค่าเฉล่ียร้อยละของประเทศ 100 43.97 43.97 29 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 35 คน) 

วิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวนและร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 35 33.57 14.12 33.57 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
ภาษาไทย 35 58.50 16.66 58.50 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 
วิทยาศาสตร์ 35 42.12 12.30 42.12 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86 
ภาษาต่างประเทศ 35 58.21 25.22 58.21 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
รวมเฉล่ีย  48.10    
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกจัดทำหลักสูตรสถานศึกษายึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยได้ดำเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
เด็กตามศักยภาพของตน  

โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ให้
สารอาหารครบถ้วน สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย และควบคุมดูแลให้เด็กดื่มอาหารเสริมนม
เป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพลามัย มีการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขอนามัย ปลูกฝังให้เด็กมีสุขอนามัยท่ีดี เช่น ล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำห้องส้วม แปรงฟังหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น ครูประจำช้ัน
มีการตรวจสุขภาพและอนามัยเด็กทุกวันโดยมีการบักทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 
ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพร่างกายและ
ฟัน รวมถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็ก ได้แก่ 
สนามเด็กเล่นในร่มมีเครื่องเล่นสนามท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายตลอดปี
การศึกษา เช่น กิจกรรมเต้นไปหัวใจพองโตให้เด็กได้ปฏิบัติทุกวันศุกร์ มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับ
โรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด เป็นต้น  

ด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรม
สร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว ทำให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ –จิตใจ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัยโดยใช้สมุดบันทึกความดี กิจกรรมหนูน้อย
ตัวนิดมีจิตอาสา กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่ใจทำบุญ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็น
ของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน    
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ด้านพัฒนาการทางด้านสังคม โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม ได้แก่
กิจกรรมหนูน้อยตัวนิดจิตอาสา ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการประหยัดน้ำและประหยัดไฟฟ้า รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อน
ในห้องเรียน รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ส่งเสริมให้เด็ก ช่วยเหลือตนเอง มีวินัยใน
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน กิจกรรม
เกษตรกรตัวจิ ๋ว ทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการเป็นเกษตรกรตัวน้อย ที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมออมไปใจยิ้ม ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการออม รู้คุณค่าของเงิน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในเด็กปฐมวัย โดยใช้สมุดบันทึกความดี ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่ใจทำบุญ ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทย 
และรักความเป็นไทย เด็กได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย มีการทำบุญใส่บาตร และนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันอังคาร เด็กได้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นในวันสำคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ 
วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น  

ด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   
ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ สังเกต ทดลอง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดและมีเจตคติที ่ดีในการแสวงหาความรู้ กิจกรรม
พัฒนาทักษะทางภาษา (ยืมนิทานกลับบ้าน) เพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางภาษา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีการ
จัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก 
ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ และปั้นดินน้ำมั น เพื่อส่งเสริม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบศูนย์การเรียน การสอนแบบโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว และมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการปฐมวัย 
ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพจากการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาผ่านการจัดแสดงผลงานแบบนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานและศักยภาพของเด็ก โดยที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
เด็ก กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเขียนด้วยเส้น ๑๓ เส้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของโรงเรียน 

 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก ่

สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3) จำนวน 124 
คน  โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน  
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 96.49 20.00 19.26 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

  93.34 5.00 4.70 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 

102 124 82.25 1.00 0.82 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.2 เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว      
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ 

121 124 97.58 1.50 1.46 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

122 124 98.38 1.50 1.47 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

118 124 95.16 1.00 0.95 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  97.90 5.00 4.87 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

124 124 100.00 1.00 1.00 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 121 
 

124 
97.58 1.00 0.97 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

120 124 96.77 1.00 0.96 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีคุณธรรม จริยธรรม 

119 124 95.96 1.00 0.95 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.5 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว 

123 124 99.19 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  96.36 5.00 4.79 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มีวินัย 118 124 95.16 2.00 1.90 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน  
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

1.3.2 ประหยัดและพอเพียง                    
ดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

114 
 

124 
91.93 1.00 0.91 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.3 ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

123 
 

124 
99.19 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.4 ประพฤติตนตามมารยาท 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

123 124 99.19 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
 

 
98.38 5.00 4.90 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ ต้ังคำถาม 
และค้นหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

121 124 97.58 1.00 0.97 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.2 มีความสามารถในการคิดรอบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

123 124 99.19 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย 

122 124 98.38 1.00 0.98 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีทักษะการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

123 124 99.19 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

121 124 97.58 1.00 0.97 5 ยอดเยี่ยม 

 
จากตารางสรุปได้ว่า 

1. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจำนวน 124 คน มีพัฒนาการด้านร่างกายในระดบัดี 
คิดเป็นร้อยละ 93.34  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 

2.การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พบว่า เด็กจำนวน 124 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97.90  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 

3.การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจำนวน 124 คน มีพัฒนาการด้านสังคม ในระดับดี  คิด
เป็นร้อยละ 96.36  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 

4.การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจำนวน 124 คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ในระดับ
ดี คิดเป็นร้อยละ 98.38  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น         จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  
2. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    
ประเทศไทย 
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
4. มีความร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก 
 

1. ควรมีส่ือท่ีหลากหลายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
2. สนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
มากขึ้น 
 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น  
2)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละคนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง และมีการเผยแพร่
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ปกครองและครูในช้ันเรียนนั้นนอกจากการติดต่อส่ือสารทางตรงและการใช้โทรศัพท์แล้ว 
ครูแต่ละช้ันเรียนมีการสร้างกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ของเด็กแก่ผู้ปกครองโดยใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคช่ันไลน์  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอครบช้ัน
เรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยการจัดครู เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  การออกแบบการจัดกิจกรรม และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่อง
นอน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือท่ี
จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทรายที่เหมาะสม
ปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็น
และเหมาะสมกับเด็กพร้อมท้ังมีส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
ครูจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
     การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก ่
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โรงเร ียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั ้นปฐมว ัยท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และ
บริบทของท้องถิ่น 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน - จำนวนห้องเรียน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 2 ห้องเรียน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 2 ห้องเรียน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 2 ห้องเรียน 
- จำนวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 2 คน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 2 คน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 2 คน 
- จำนวนครูท่ีได้รับการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 2 คน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 2 คน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 2 คน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์   

- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 
- สร้างแรงจูงใจขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
- จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  
 

ชื่อ-สกุล จำนวนชั่วโมงที่ได้รับมอบหมาย 
ภาคเรียน

ที่ 1 
ภาคเรียน

ที่ 2 
รวม 

1.นางสาวดวงพร ปัญจมากร 12 8 20 
2.นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม 12 8 20 
3.นางสาวรัชนี สิงชาร ี 12 8 20 
4.นางสาวจิดรานุช นิราราช 12 8 20 
5.นางสาวกุลนาถ เศรษฐกุลวดี 12 8 20 
6.นางสาวมณฑาทิพย์ สุตตะระ 12 8 20 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเร ียนท่ี
คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  
- จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุม
คณิตศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ เป็นต้น 
- ห้องศูนย์สื ่อปฐมวัยที่มีสื ่อเทคโนโลยี สื ่อเพื่อการสืบเสาะหา
ความรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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- สนามเด็กเล่นในร่ม มีอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามท่ีปลอดภัยและได้
มาตรฐาน  

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู 

โรงเร ียนอำนวยความสะดวก และให้บร ิการสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครูอย่างเพียงพอ โดยมีห้องคอมพิวเตอร์ และมีเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาให้ครูยืมใช้ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมนุ ่งผ้าไทยใส่ใจทำบุญ 
กิจกรรมนิทรรศการปฐมวัย (เปิดบ้านวิชาการ)  เป็นต้น 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น         จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับช้ัน
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560  
2. มีการจัดครูท่ีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กและมีจำนวนครู
เพียงพอครบช้ันเรียน  
3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

1. การเพิ่มจำนวนส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน 
2. การดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน 
 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  การของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ีให้เกิดความ
เรียบร้อยและสวยงาม 

2)  ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการทำงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการ
จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  
และมีการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่
มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื ่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ที่ตนเองสนใจผ่านการเรียนการเรียนการ
สอนแบบโครงการ และ กิจกรรมโครงงานวัฏจักรวิจัย ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัด
บรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของเด็ก ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใสกว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน มีการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ครูมีการ
บันทึกพฤติกรรมเด็ก วิเคราะห์และประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อนำผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน  พร้อมทังมีการ
จัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

- จัดทำแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
- จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา 
- จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
- จัดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียน 
- จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ  

3.2 สร ้ า ง โอกาส ให ้ เด ็ ก ไ ด ้ รั บ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
- จัดกิจกรรมประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา (ยืมนิทานกลับบ้าน)  
- การฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเขียนด้วย 13 เส้นของเด็กช้ัน 
อนุบาลปีท่ี 3 
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ใจทำบุญ 
- จัดกิจกรรมออมไปใจยิ้ม 
- จัดกิจกรรมเต้นไปหัวใจพองโต 
- จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- จัดกิจกรรมเกษตรกรตัวจิ๋ว 
- จัดกิจกรรมหนูน้อยตัวนิด มีจิตอาสา 
- จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

3.3 จ ัดบรรยากาศที ่ เอ ื ้อต่อการ
เร ียนร ู ้   ใช้ส ื ่อและเทคโนโลย ี ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

- จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก  
มุมคณิตศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ เป็นต้น 
- ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยท่ีมีสื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้
และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
- สนามเด็กเล่นในร่ม มีอุปกรณ์เครื ่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
- บันทึกการเข้าใช้ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัยและสนามเด็กเล่นในร่ม 

3.4 ประเม ินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
- การบันทึกพัฒนาการเด็กตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- แบบวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
- การทำวิจัยในช้ันเรียน 
- การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบ อบ.01 อบ.02 และ อบ.03 
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- การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล 
- รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการปฐมวัย 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น         จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
เต็มศักยภาพอย่างสมดุล โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง
และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2. สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์  
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม โดยการลงมือกระทำและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
3. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผู้ปกครองนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับ
พัฒนาการเด็กร่วมกัน 

1. สร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการท่ี
สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็ก 
2. เสริมสร้างให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าคิด  
กล้าทำกล้าแสดงออก  
 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  การจัดสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพื่อนำผลท่ีได้
จากการประเมินมาพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป 

2)  ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก และสนับสนุนให้เด็กสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและชุมชนภายนอกผ่านกิจกรรมนิทรรศการวิชาการปฐมวัย 

 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู ้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา  และมีการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียน
แก่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตลอดปีการศึกษา เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่  กิจกรรม
นิทรรศการวิชาการปฐมวัย เป็นต้น 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ  
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นมาตรฐานวัดคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน  จากประเด็นการพิจารณามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ได้แบ่งประเด็น 
ออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  และ  2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จาก
การประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ระดับคุณภาพของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  เมื่อนำผลการประเมินท้ัง 2 หัวข้อ
มารวมกัน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก มีคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ท้ังนี้ เป็นเพราะ
โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
  
 วิธีการพัฒนา 

- คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศึกษาประเด็นและเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- สร้างความเข้าใจให้คณะครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจปรับใช้ในการจัดทำโครงการและการ
จัดการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูผู้สอนขอเสนอโครงการและงบประมาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
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- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาการเสนอของบประมาณในการทำโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

- ครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการ จัดทำโครงการตามท่ีเสนอขอ 
- ครูผู ้สอนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอน  

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนติดตามการทำโครงการ ฝ่ายวิชาการติดตามการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะ ๆ  

- ฝ่ายวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแต่ละสายช้ันเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนา 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวัดและประเมินผล และครูผู้สอน สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และโครงการที่จัดทำ  เพื่อจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
  จากวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเมื่อดูจากประเด็น
และเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  เมื่อนำผลการประเมินทั้ง 2 หัวข้อมารวมกัน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก มีคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับ ดีเลิศ   

 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. ม ีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- โครงการเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการยกระดับคุณภาพผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
- กิจกรรมเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2563 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลคะแนนการทดสอบ RT NT และ  
O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 
- ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเดอะ พิซซ่า 
คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2563 
- ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
ว ิ เ ค ร าะห์   ค ิ ดอย ่ า ง มี
วิ จ า รณญาณ อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
- โครงการเพิ่มเวลารู้  
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพบรรยากาศการเร ียน และการ
ทำงาน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

3. ม ีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
วิทยาศาสตร์ 
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลงานน ักเร ียน/ นว ัตกรรมของ
นักเรียน / โครงงานวิทยาศาสตร์  
 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

- โครงการการขยายผลโรงเรียนใช้ 
ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
วิทยาศาสตร์ 
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
- ผลงานนักเรียน  
- การนำเสนองานของนักเรียน  
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- โครงการเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการยกระดับคุณภาพผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลคะแนนการทดสอบ RT NT และ 
O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 - 6   

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 
- โครงการเพิ่มเวลารู้ 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในรายวิชาการงาน
อาชีพ 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพการขายเห็ดของนักเรียน  
- ภาพบรรยากาศการเรียน และการ
ทำงาน  

 
2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด   

- โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน - โครงการวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
- โครงการเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการวิถีพุทธ 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำ
โครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 
- ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม  

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน- - โครงการวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
- โครงการเพิ่มเวลารู้ 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำ
โครงการ/กิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

- โครงการวิถีพุทธ - นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 
- ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม  

3. การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

- โครงการแนะแนวเพื่อพฒันา
คุณภาพนักเรียน 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตประจำวัน
ร่วมกับผู้อื่น  

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
  

- โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย 
- โครงการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำ
โครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 
- ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม 
- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกตรวจสุขภาพของนักเรียน
รายบุคคล 

 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น    

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีจุดเด่นในเรื่องการจัดทำโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ท้ังทางด้านวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการท่ี
มีความหลากหลาย เป็นการค้นหาศักยภาพของผู้เรียนผ่านการทำกิจกรรมและโครงการ รวมทั้งโครงการและ
กิจกรรมท่ีทำได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการไปพร้อมกับ
การได้สาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกำหนด อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามให้กับนักเรียนอีกด้วย 

 จุดควรพัฒนา  
 ส่ิงท่ีควรพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียน แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

▪ ด้านระบบบริหาร 
- ควรมีการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้  
- โครงการ 1 โครงการสามารถบูรณาการสิ่งที่ต้องการพัฒนานักเรียนได้หลากหลายจุดประสงค์ 

เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดทำโครงการ  
- โครงการท่ีจัดทำควรมีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบ วิธีการ และส่ิงท่ีนักเรียนจะได้รับ  
- ฝ่ายวิชาการควรกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนชัดเจนในการจัดแสดงผลงาน หรือแสดงศักยภาพ

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้สัมพันธ์กันกับงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

 



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

59 

▪ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ผู้สอนควรออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ใหม้ากยิ่งขึ้น  
- ผู้สอนควรนำประเด็นในการวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียนไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพใน
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

▪ ด้านวัสดุอุปกรณ์  
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายในห้องเรียน ควรมีในทุกห้องเรียนเพื่อให้ผู้สอนสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ  นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีส่ือสารในการค้นคว้าหาความรู้  
- อุปกรณ์ควรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

▪ ด้านอาคาร สถานท่ี และแหล่งการเรียนรู้  
- ควรจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความชัดเจน เช่น แหล่งเรียนรู้ทางด้านพันธุ์

ไม้  แหล่งเรียนรู้ด้านการขายของ  หรือแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด เป็นต้น  
- ควรปรับปรุงห้องเรียนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์  ให้เป็นห้องสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของครูผู้สอน

กับนักเรียน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น  
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- ปรับเปล่ียนวิธีการและกลยุทธ์ในการจัดทำโครงการและการเสนอของบประมาณ ท่ีต้องมีความ

สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท้ังทางด้านวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  

- วางแผน และพัฒนาส่ิงท่ีควรพัฒนาตามข้อ 3 ข้างต้น เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม 
- เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและโครงการของโรงเรียน

มากยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
-  เผยแพร่ข้อมูลการจัดทำโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ผ่านข่าว  
- ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  เว็บไซต์ของโรงเรียน  FACEBOOK  และไลน์กลุ่มประจำช้ัน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
กระบวนการในการพัฒนาตามมาตรฐานของโรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ  มีดังต่อไปนี้ 

1.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
1.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
1.3 พัฒนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้และต่อยอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
1.4 จัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1.5 สะท้อนผลติดตาม   ประเมินผล  เพื่อความยั่งยืน 
1.6 นำผลการเรียนรู้ไปพัฒนาต่อในชีวิตประจำวัน   

ข้อท่ี  1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ผลการพัฒนา:  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  และทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา  สถานศึกษามีการออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการเล่นปนเรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตามวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 

ข้อท่ี  1.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
ผลการพัฒนา  :  สถานศึกษามีการจัดครูทุกคนท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  และจบการศึกษาประถมศึกษา  

เพียงพอต่อช้ันเรียนทุกช้ันเรียน 

ข้อท่ี  1.3  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้  เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
          ผลการพัฒนา  : สถานศึกษากำหนดให้ครูมีแผนพัฒนาตนเองเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ  
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการประเมินผล
พัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  ตลอดจนส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เป็นวิธีการในการพัฒนา 
 

ข้อท่ี  1.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
           ผลการพัฒนา  : สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึ งถึงความ
ปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือรวมใจ  ตลอดจนจัดมุม
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ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  มีส่ือการเรียนรู้  เช่น  ส่ือธรรมชาติ  นิทาน  ของเล่น  ส่ือสำหรับเด็กมุด  รอด  ปืน
ป่าย    และส่ือเทคโนโลยี  เพื่อให้เด็กได้สืบความความรู้ 

ข้อ  1.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
            ผลการพัฒนา :สถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ
อุปกรณ์  สำหรับครูอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   

ข้อ  1.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ผลการพัฒนา  :  สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกำหนดมาตรฐานการศึกษา  อัตลักษณ์  จัดทำแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน  โครงการ  
กิจกรรม  มีการติดตามตรวจสอบภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีเพื่อรายงานให้ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ตลอดจนรายงานต้นสังกัดทุกปี 
  

2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที ่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และ
สรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินการ 
จากการท่ีสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ความต้องการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ทำให้การบริหารและจัดการเรียนการสอนมีแนวทางการ
ปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลจัด
การศึกษา 
 ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
 - แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - สมุดบันทึกการประชุม 
 - สมุดนิเทศ 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี 
 - เกียรติ/รูปภาพ 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมแบบระดมสมอง

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอก โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนมีความ

เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สร้างเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและมั่งคงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ทางโรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูล / การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังนักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.parinayok.ac.th/ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา  
 ด้านการจัดการเรียนรู้  ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครู 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีว ิตได้ 
ครูสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 นวัตกรรมและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนและส่งเข้า 
ประกวดผลงานนวัตกรรม 

ด้านการใช้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเร ียนสนับสนุนให้คร ูใช ้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดอบรมการใช้สื ่อและการจัดชั้นเรียน 
ออนไลน์ ส่งครูเข้าอบรม การใช้โปรแกรม Codingและมีการเพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับโปรแกรม 
การเรียนออนไลน์ 

ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และ 
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

ด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ 
และวิธี การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

ท่ี กิจกรรม การดำเนินงาน ผลการพัฒนา 

1. 

โครงการ 1 โรงเรียน  
1 นวัตกรรม 
ภายใต้โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

- คัดเลือกนวัตกรรมของโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทน 
ส่งเข้าระบบ1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
- ทางโครงการพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีผ่านเข้ารอบ 
- มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนท่ีผ่านการพิจารณา 

นวัตกรรมของโรงเรียนผ่าน
การคัดเลือกในโครงการ 1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณ
ภาพประจำตำบล 

2. 

การเข้าร่วมรายการพุธเ
ช้าข่าว สพฐ. 

- ผู้สอนนำเทคโนโลยีดิจิทัล Clever Math 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
- สพฐ. เชิญครูผู้สอนเข้าร่วมรายการพุธเช้าข่าว 
สพฐ เพื่อเผยแพร่ผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Clever Math 

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
และเผยแพร่ผลการสอนให้
ผู้อื่นรับทราบ  

3. 

การเข้าร่วมโครงการ 
Coaching Teams  

-  เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams  
กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
-  นำหลักการและวิธีการ  Coaching Teams  
มาใช้ในโรงเรียน  
-  แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีได้จากการเข้าร่วม 
โครงการ Coaching Teams  
-  รับเกียรติบัตร 

ในรุ่นแรก ผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการและ 
ข้าราชการครูเข้าร่วม 
โครงการ จำนวน 11 ท่าน   

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
    จุดเด่น   

ครูมีความตั ้งใจ มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เร ียนรู ้โดยการคิด 
ได ้ปฏ ิบ ัต ิจร ิง  ม ีการให ้ว ิธ ีการและแหล่ง เร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลายให ้น ักเร ียนแสวงหาความร ู ้จากส่ือ  
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้นำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

จุดควรพัฒนา  
 1. เพิ่มความถ่ีในการนำวิทยากรหรือนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อนักเรียนได้เรยีนรู้ 
และนำไปพัฒนาตนเอง 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความเสถียรและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ของโรงเรียนให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ได้ 
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 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
  2. เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียน 
ได้นำความรู้มาพัฒนาท้ังตนเองและท้องถิ่นได้ 
  
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1. เผยแพร่ข้อมูลการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ 
ของโรงเรียน  เว็บไซต์ของโรงเรียน FACEBOOK  และไลน์กลุ่มประจำช้ัน 
  2. ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเ์พื่อชุมชนในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เช่น 
วันพ่อแห่งชาติ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีโดดเด่น  

 นวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีโดดเด่น  

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนที่โดดเด่น 1 ผลงาน  เพื่อส่งเข้า
ประกวดในโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของ นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เรียกว่า “กระถางคอนโดไฮโดรโป
นิกส์” เพื่อใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกผักไร้ดิน  ผลการส่งเข้าประกวดนวัตกรรมของโรงเรยีน
อนุบาลวัดปรินายกได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ประเด็นท่ีต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าว ทำให้เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย และมีความสามารถใน
การคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแยกเป็น
ระดับช้ัน ดังนี้ 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเด็กตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ต้ังแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 

 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

96.73 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

46 35 5 - 6 - 40 86.93 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ 

46 34 7 5 - - 46 100.00 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 46 36 10 - - - 46 100.00 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

46 18 17 11 - - 46 100.00 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100.00 
1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 46 46 - - - - 46 100.00 

1.2.2 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 46 27 18 1 - - 46 100.00 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 46 33 11 2 - - 46 100.00 

พัฒนาการด้าน จำนวนของเด็กตามระดับคุณภาพ 
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จำนวน
เด็ก       
ที่

ประเมิน 

ยอด
เยี่ยม ดีเลิศ ดี 

 
ปาน
กลาง 

 
กำลัง
พัฒนา 

จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ต้ังแต่ 3 ข้ึน
ไป 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

46 42 4 - - - 46 100.00 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 46 45 1    46 100.00 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 100.00 
1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มี 
วินัย 46 23 12 11 - - 46 100.00 

1.3.2 ประหยัดและ
พอเพียง ดูแลธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

46 37 9 - - - 46 100.00 

1.3.3 ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

46 41 4 1 - - 46 100.00 

1.3.4 ประพฤติตนตาม
มารยาท วัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

46 34 12    46 100.00 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

99.56 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ 
ต้ังคำถาม และค้นหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

46 30 12 4 - - 46 100.00 

1.4.2 มีความสามารถใน
การคิดรอบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

46 19 16 11 - - 46 100.00 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 46 34 11 - 1 - 45 97.91 

1.4.4 มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 

46 14 18 14 - - 46 100.00 

1.4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 46 12 22 12 - - 46 100.00 
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ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเด็กตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ต้ังแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 

 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

91.66 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

36 26 - - 10 - 26 72.22 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ 

36 23 3 9 1 - 35 97.22 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 36 26 7 2 1 - 35 97.22 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

36 21 15 - - - 36 100.00 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100.00 
1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 36 26 10 - - - 36 100.00 

1.2.2 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 36 23 7 6 - - 36 100.00 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 36 27 4 5 - - 36 100.00 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

36 35 1 - - - 36 100.00 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 36 31 2 3   36 100.00 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 97.91 

1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มี 
วินัย 36 16 13 4 3 - 33 91.66 

1.3.2 ประหยัดและ
พอเพียง ดูแลธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

36 30 4 2 - - 36 100.00 
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พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเด็กตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ต้ังแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 

 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

1.3.3 ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

36 34 1 1 - - 36 100.00 

1.3.4 ประพฤติตนตาม
มารยาท วัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

36 32 2 2 - - 36 100.00 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

100.00 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ 
ต้ังคำถาม และค้นหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

36 20 10 6 - - 36 100.00 

1.4.2 มีความสามารถใน
การคิดรอบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

36 22 10 4 - - 36 100.00 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 36 24 12 - - - 36 100.00 

1.4.4 มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 

36 21 8 7 - - 36 100.00 

1.4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 36 23 7 6 - - 36 100.00 
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ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเด็กตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพต้ังแต่ 

3 ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

90.62 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 

40 24 7 3 4 2 36 90.00 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ 

40 31 5 2 2 - 38 95.00 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 40 31 3 5 1 - 39 97.50 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด 

40 15 8 11 6 - 34 85.00 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 93.50 

1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 40 36 2 2 - - 40 100.00 

1.2.2 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 40 23 7 7 3 - 37 92.50 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 40 23 7 6 4 - 36 90.00 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

40 26 8 1 5 - 35 87.50 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 40 33 3 3 1 - 39 97.50 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 96.87 

1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มี 
วินัย 40 24 9 4 3 - 37 92.50 

1.3.2 ประหยัดและ
พอเพียง ดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

40 36 2 2 - - 40 100.00 
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พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเด็กตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ต้ังแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพต้ังแต่ 

3 ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

1.3.3 ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

40 29 10 - 1 - 39 97.50 

1.3.4 ประพฤติตนตาม
มารยาท วัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

40 45 3 1 1 - 39 97.50 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

95.50 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ 
ต้ังคำถาม และค้นหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

40 20 6 11 3 - 37 92.50 

1.4.2 มีความสามารถใน
การคิดรอบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

40 17 7 15 1 - 39 97.50 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 40 22 9 7 2 - 38 95.00 

1.4.4 มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยี 

40 20 10 9 1 - 39 97.50 

1.4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 40 19 9 9 3 - 37 92.50 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเขียนได้ 44 77.70 14.87 77.70 5.88 32.35 61.72 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 44 75.00 22.73 2.27 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 47 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 52 71.16 26.92 1.92 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 53 84.91 15.09 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 53 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 51 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 300 531.07 64.74 4.19 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.51 10.79 0.70 0.00 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 44 61.36 31.82 6.82 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 47 44.68 48.94 6.38 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 52 53.85 44.23 1.92 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 53 64.15 26.42 9.43 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 53 75.47 24.53 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 51 82.35 17.65 0.00 0.00 

รวม 300 381.86 195.58 24.54 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 100 63.64 32.27 4.09 0.00 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 44 44 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 47 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 52 52 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 53 53 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 53 53 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 51 51 - 

รวม 300 300 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100 0   

 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

ด้าน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 300 64.00 32.67 3.33 0.00 
2.ด้านความสามารถในการคิด 300 55.00 38.00 7.00 0.00 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 300 45.67 49.33 5.00 0.00 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 300 66.67 29.33 4.00 0.00 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 300 71.00 27.67 1.33 0.00 

รวม 300 302.34 177.00 20.66 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 100 60.47 35.40 4.13 0.00 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

75 

ส่วนที่ 3 สรปุผลการพัฒนา 
 
1. จุดเด่น 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กได้ฝึกปฏิบัติ สังเกต ทดลอง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จัก
คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดและมีเจตคติที่ดีใน
การแสวงหาความรู้ เด็กมีทักษะทางภาษา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ต่าง ๆ เช่น การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียน การสอนแบบโครงการท่ีส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ส่ิงรอบตัว และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการปฐมวัย ท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงศักยภาพจากการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาผ่านการจัดแสดงผลงานแบบนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานและศักยภาพของเด็ก โดยที่ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียน 
  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที ่ดี ครูรู้จักผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

- มีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- จัดทำโครงการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังทางด้านวิชาการและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการท่ีมีความหลากหลาย เป็นการค้นหาศักยภาพของ
ผู้เรียนผ่านการทำกิจกรรมและโครงการ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่ทำได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการไปพร้อมกับการได้สาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียนอีกด้วย 

 
2. จุดควรพัฒนา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 สถานศึกษาพบเด็กที่มีน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยจึงมี
การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ให้สารอาหาร
ครบถ้วน สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย และควบคุมดูแลให้เด็กดื่มอาหารเสริมนมเป็นประจำ
ทุกวันเพื่อสุขภาพลามัย มีการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขอนามัย ปลูกฝังให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำห้องส้วม แปรงฟังหลังรับประทานอาหาร มีการตรวจสุขภาพและ
อนามัยเด็กทุกวันโดยมีการบักทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพร่างกายและฟัน รวมถึงพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็ก ได้แก่ สนามเด็กเล่นในร่มมี
เครื่องเล่นสนามที่มีมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
หลีกเล่ียงจากอันตราย และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายตลอดปีการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ได้น้อย เนื่องจากภายในห้องเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการสร้างนวัตกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉายในห้องเรียน ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ทำให้การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการการสร้างนวัตกรรมยังทำได้ไม่
ดีเท่าท่ีควร นักเรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีส่ือสารในการค้นคว้าหาความรู้ได้เท่าท่ีควร 
 นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เท่าท่ีควร ทำให้
เกิดการความแตกต่างระหว่างนักเรียนในการแบ่งเด็กเก่ง เด็กอ่อน ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้เรียนเอง ส่งผลทำให้เวลา
เรียนรู้เด็กอ่อนจะรู้สึกด้อยค่า ไม่อยากเรียนรู้กับเพื่อนร่วมห้อง ครูจึงต้องเป็นผู้กระตุ้นตัวผู้เรียนท่ีทำให้นักเรียน
ยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีหลากหลาย และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นพัฒนาการอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละ

คนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก คือการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือ ครูประจำช้ันกระตุ้นให้นักเรียนเข้าถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในวิชาแนะแนว ท่ีนักเรียนจะได้รู้จัก
ตนเอง ได้รู้จักเพื่อนร่วมห้อง เข้าใจ ยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเด็กดี
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ประจำห้องเรียน ท่ีครูประจำช้ันจะคัดเลือกเด็กดีในด้านต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากด้านเรียน เช่น ด้านจิตอาสา ด้าน
การช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ ในแต่ละเดือนไม่ซ้ำกัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์เด็กดีหน้าเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงออกในด้านท่ีหลากหลาย กระตุ้นให้เพื่อนร่วมห้องยอมรับความดีเด่นของเพื่อน ๆ ในแต่ละด้านท่ีแตกต่าง
กันออกไป ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  
 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง และมีการเผยแพร่
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ปกครองและครูในช้ันเรียนนั้นนอกจากการติดต่อส่ือสารทางตรงและการใช้โทรศัพท์แล้ว 
ครูแต่ละช้ันเรียนมีการสร้างกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ของเด็กแก่ผู้ปกครองโดยใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคช่ันไลน์ มีการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน 
 
5. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 2. จัดครู บุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพียงพอต่อจำนวนห้องเรียน 
 3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในการจัดการเรียนการสอน และทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาอยา่ง
เต็มรูปแบบ 
 4. ขอรับการสนับสนุนส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
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เด็กหญิงอัลยา บุญฤดี เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ระดับประเทศ) 
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ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 รายการ Science  Project  Work  

ในการแข่งขัน EP/MEP  Open House 2020 ระดับภาค เป็นตัวแทน  Zone A ไปแข่งต่อระดับประเทศ 
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รายการ SKIT  COMPETITION 
ในการแข่งขัน EP/MEP  Open House 2019 ระดับภาค 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องในวนัภาษาไทย 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องในวนัสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องในวนัแม่แห่งชาติ 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมนิทรรศการ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำ ในรายการ VOCAB KING English word and Thai spelling 

เพื่อสะสมเงินรางวัลนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปีท่ี 18  

จัดโดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการประเมนิและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
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นักเรียนรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมทดสอบบัณฑิตแนะแนว (Pre gifted) 
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โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมในโครงการ              

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์   ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
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เข้าร่วมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ในหัวข้อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Clever Math 
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