
 



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ก 

บทสรุปของผู้บริหาร 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ตั้งอยู ่เลขที่ 1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200  สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศพัท์ 02-2822091 
โทรสาร 02-2822091 E-mail : Parinayok1895@gmail.com  Website : http://www.parinayok.ac.th 
 เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน  403 คน จำนวนครูและบุคลากร 58 คน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม)  
 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
  2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

3.  หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
        การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ผ่านมา เป็นความท้าทายของโรงเรียนในการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีคุณภาพ  การปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานการณ์  การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ก่อให้เกิดผลดี เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวครู นักเรียน และผู้ปกครอง ดังหลักฐานต่อไปนี้  

3.1 การจัดทำรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 เพื่อให้ผู้สอนได้วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากการสอน พร้อมทั้งนำสิ่ งที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป  

3.2 ครูผ ู ้สอนจัดทำวิธ ีปฏิบัติท ี ่ เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับรางวัลสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการ
จัดทำรายงานการพัฒนาตนเองตามเกณ์การพัฒนาครู ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) 

3.4 มีการสร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่านแพตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ใน  
ทุกที่และทุกเวลา  

4.  จุดเด่น 
 4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 4.1.1 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ On-demand, On-Line และ
On- hand ทำให้เด็กสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 
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  4.1.2 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และมีการ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กร่วมกันตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีความร่วมมือกันระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2.1 กระบวนการบริหารจัดการ ครูและบุคลากร มีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการสอนที่เข้ากับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยยังคงมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพตาม
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา 

4.2.2 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก มีการสนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี ให้กับครูและบุคลากร ในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

4.2.3 การวัดประเมินผล มีเกณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกต, การสัมภาษณ์, การทดสอบ
รายบุคคล (การอ่าน), การทำชิ้นงาน ฯลฯ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียน มีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 

4.2.4 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลนักเรียนมากขึ้น 
4.2.5 นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายได้

ด้วยตนเอง 
4.2.6 นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น จากการวัดประเมินผลที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้กำหนด

เง่ือนไขและกรอบแนวคิดในการทำงานในการสร้างนวัตกรรม 
4.2.7 ครูมีผลงาน สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 

 5.  จุดควรพัฒนา 
               5.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 การสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.2.1 สถานศึกษายังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
5.2.2 สถานศึกษายังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สื่อเทคโนโลยี และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี

เสถียรภาพ 
5.2.3 สถานศึกษาต้องมีการปรับหลักสูตร ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการที่

เชื่อมโยงกับวิชาการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) ในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.2.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลตนเองมากขึ้น 

6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
6.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
6.1.1 การส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะในการสร้างและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 6.1.2 การส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการทำงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ

พัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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  6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การสนับสนุน มุ่งส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ แนวทางการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียนในการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การแข่งขันต่าง ๆ ที่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียนได้  
                
 
 

ลงชื่อ            ผู้เขียนรายงาน 
                                                      (นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
                                              วันที่  9  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ง 

คำนำ 
 
 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 และเปิดเผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้
รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 

(นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
                                                 วันที่ 9  เดอืน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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สารบัญ  
 

            หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
คำนำ ง 
สารบัญ  จ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 1. ข้อมูลทั่วไป 1 
 2. ข้อมูลผู้บริหาร 5 
 3. ข้อมูลนักเรียน 6 
 4. ข้อมูลครูและบุคลากร 7 
 5. ข้อมูลอาคารสถานที่  11 
 6. ข้อมูลงบประมาณ 12 
 7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  12 
 8. โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 13 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 18 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 22 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม) 33 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 35 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 36 
15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 38 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 42 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 42 

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 42 
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 47 
- มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 50 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ตั้งอยู ่เลขที่ 1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200  สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศพัท์ 02-2822091 
โทรสาร 02-2822091 E-mail : Parinayok1895@gmail.com  Website : http://www.parinayok.ac.th 
 เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้ือที่ 1 ไร่ 2 งาน 92.25 ตารางวา 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เดิมชื่อ “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ตามพระนามของพระอัยยิกาเธอกรม-
หลวงวรเสฐสุดา พระธิดาองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นโรงเรยีน
ที่เปิดทำการสอนระดับใดและเมื่อใด มีข้อมูลจากการบอกเล่าว่า “โรงเรียนวัดปรินายก” สร้างขึ้นหลังจากที่ 
พระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดา สิ้นพระชนม์ (ปีพุทธศักราช 2450) โดยก่อนสิ้นพระชนม์ พระองค์ท่านมี  
พระประสงค์จะพระราชทานตำหนักที่ประทับ พร้อมทั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ อาทิ โต๊ะ ตู้ นาฬิกา ฯลฯ ให้ใช้
เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของศิษย์วัด กุลบุตรและกุลธิดาทั่วไป ดังนั้นเมื่อพระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดา 
สิ้นพระชนม์ พระประยูรญาติ จึงนำตำหนักมาปรับปรุงเป็นโรงเรียนตามพระประสงค์ แต่ชาวบ้านทั่วไปนิยม
เรียกว่า“โรงเรียนวัดปรินายก” 
 พระอมรเมธาจารย์ (สุคนธ์ ปภากโร) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารให้ข้อมูลว่า โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ 
เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยม ต่อมาเปิดทำการสอนเพียงระดับประถม ผู้คนนิยมเรียกชื่อโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนวัดปรินายก”มากกว่าเรียกชื่อ“โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ”คงเป็นเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด 

นายนาม พูนวัตถุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดปรินายก ได้ให้ข้อมูล
ว่า “เมื่อปีพุทธศักราช 2461 ท่านอายุประมาณ 8 ขวบ ขณะที่ผมเป็นศิษย์วัดเทพธิดาราม ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1 ณ 
โรงเรียนวัดปรินายก ตัวอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ เท่าที่จำได้เปิดทำการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ผมเรียนได้เพียงชั้น ป.1 
แล้วย้ายไปเรียนต่อ ป.2 ที่โรงเรียนวัดสระเกศ เหตุที่อายุน้อยเกินไปจึงจำไม่ได้ว่าครูประจำชั้น และครูใหญ่ขณะนั้น
ชื่ออะไร เดิมโรงเรียนวัดปรินายก จะใช้ชื่อโรงเรียนว่าอะไรนั้นก็จำไม่ได้เช่นเดียวกัน” 
 โรงเรียนวัดปรินายก เปิดทำการสอนต่อเนื่องมาจนกระทั่งกระทรวงธรรมการ สั่งยุบโรงเรียนให้ไปรวมกับ
โรงเรียนวัดโสมนัส โดยขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งของที่ได้รับพระราชทานไปด้วย คงเหลือ
ไว้แต่อาคารเรียนที่มีชื่อว่า “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ทางวัดปรินายกวรวิหาร เห็นว่าอาคารเรียนถูกทิ้งร้างไว้
อาจจะทรุดโทรมเสียหาย จึงได้จัดให้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรและใช้เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แก่
พระภิกษุสามเณรได้ประมาณ 1 ปี เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงต้องปิดพระภิกษุต่างก็แยก
ย้ายกันไป คงเหลือพระภิกษุเฝ้าดูแลวัดเพียง 3 รูป อาคารเรียนจึงถูกปล่อยว่างไว้อีกระยะหนึ่ง 
 พ.ศ.2486 ภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทวีความรุนแรงขึ้น “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการต้องปิดทำการสอน ทางราชการได้เจรจาขอความกรุณาจาก พระวิสุทธินายก (เล็ก  
ศรีวิพันธ์) ขอขนย้ายทรัพย์สิน เครื ่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาฝากไว้ที ่อาคารเรียน 
“โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” 

mailto:watsangworn@hotmail.com
http://www.parinayok.ac.th/
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 พ.ศ.2488 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ก็ยังไม่สามารถเปิดทำการสอนได้
ตามปกติ ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ได้ถูกดัดแปลงเป็นกองบัญชาการ และเป็นที่พัก
ของทหารหน่วยสัมพันธมิตร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ ย้ายมาเปิดทำการสอนที่วัด 
ปรินายก โดยใช้อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะกลับคืนสู่สถานที่เดิมได้ 
 พ.ศ.2489 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ (เดิม) สามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการก็
ยังคงอนุญาตให้โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ที่เปิดทำการสอน ณ อาคารกรมหลวงวรเสฐ วัดปรินายก เปิดทำการ
สอนสอนต่อไปตามเดิม โดยใช้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก” 
 17 พฤษภาคม 2495 โรงเรียนละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก ได้โอนไปสังกัด กองการศึกษาพิเศษ  กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก” 
 1 เมษายน 2522 ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 1 ตุลาคม 2523  ได้โอนไปสังกัด สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 7 กรกฏาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พ.ศ.2546 โอนจากสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ.2553 โอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 มาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน 
 
สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ 

พ.ศ.2496 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา 
 พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 
 พ.ศ.2499 ได้รับงบประมาณ 300,00.00 บาท ก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษา 
 พ.ศ.2500 ได้ร ับงบประมาณ 500,000.00 บาทรื ้ออาคารเรียนหลังเก่าสำหรับนักเร ียนอนุบาล  
แล้วสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 
 พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณ 2,800,000.00 บาท  สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียน
ของนักเรียนในปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า “อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ” 
 พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 004  ขนาด 3 ห้องเรียน 
 พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณ 5,240,000.00 บาทสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 4 ชั้นแบบพิเศษ แทน
อาคารเรียนชั่วคราว โดยได้รับความกรุณาจาก พระครูนายกจริยานุวัตร เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดปรินายกมอบ
ที่ดินให้ก่อสร้าง และใช้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารเรียนนายกจริยานุวัตร” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรม-ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้าย อาคารเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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
อเนกประสงค์ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 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
ห้องปฏิบัติการและซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ.2547 จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้น ป.1 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา ติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์ทุกห้องเรียน เป็นเงิน  
648,525.00 บาท  
 -  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ ่มอีก 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้องและจัดทำ
ห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (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 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้น ป.5 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2551 ปรับปรุงปูกระเบื้องบันไดอาคารกรมหลวงวรเสฐ เป็นเงิน149,029.00  บาท 
 -  จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้น ป.6 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2552 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ชั้น 1 อาคารการมหลวงวรเสฐ  จำนวน 10  ห้อง 
 -  ปูพื้นกระเบื้องระเบียงชั้น 1-4 / ทาสีห้องเรียนชั้นอนุบาล 1-2 อาคารนายกจริยานุวัตร 
 -  จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องสมุด  เป็นเงิน  169,000.00  บาท 
 พ.ศ.2553 ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยภาพการเรียนรู้ (Resource Center) เป็นเงิน 488,000.00 บาท 
 -  จัดทำศูนย์สื่อปฐมวัย  จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2554 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 82 เครื่อง เป็นเงิน 1,485,000.00 บาท 

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

 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงพื้นคอนกรีต
อาคารนายกจริยานุวัตร และห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐ 
 พ.ศ.2561 ได้รับการติดตั้งมิตเตอร์น้ำประปาสำหรับตึกนายกจริยานุวัตร 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 ได้รับเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 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 เปิดใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
 พ.ศ.2562 ติดตั้งหลังคาโรงอาหารเพิ่มเติม ซ่อมบำรุงศาลาพักคอยทาสีใหม่ ติดนวมเสา 10 ต้น ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ ด้วยงบประมาณจำนวน 158,000.00 บาท จากการระดมทุนของ
เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562  
 พ.ศ.2563 จัดทำห้อง อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ ณ ตึกนายกจริยานุวัตร ชั้น 4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  
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. นางสาลี่ 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 ชื่นตา  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 - ม.ีค. พ.ศ.2563) 
14.นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น  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  เนน้คุณธรรม  นำความรู้ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  :  ยิ้ม ไหว ้ทักทายกัน 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกหางนกยูง 
ตันไม้ประจำโรงเรียน  :  ต้นหูกวาง 
สีประจำโรงเรียน   :  ฟา้–ขาว 
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ตราสัญลักษณ ์    
 
 

 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น โทรศัพท์ 096-751-5577, 081-641-0546 E-mail : mettasri12@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  
       หลักสูตร Ph.D.in Management  สถาบันนานาชาติแห่งเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
       International Academy of Management and Economics  Philippines 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 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  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี 9 เดือน  
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  403  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 12 17 29 14.5 

อ.2 2 25 21 46 23 

อ.3 2 20 18 38 19 

รวม 6 57 56 113  

ป.1 3 23 15 38 12.67 

ป.2 3 27 20 47 15.67 

ป.3 3 28 19 47 15.67 

ป.4 3 29 24 53 17.67 

ป.5 3 27 25 52 17.33 

ป.6 3 29 24 53 17.67 

รวม 18 163 127 290  

รวมทั้งหมด 24 220 183 403  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจำการ 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

1 นางเมตตา    ศรีเก้ือกล่ิน 52 38 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 20 

2 นางณัฐิกานต์  บุญวัฒนพงศ์ 59 36 ชำนาญการ ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

20 

3 นางปฐมพร   พิมพ์สอ 54 31 ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
ครูพิเศษ สังคมฯ/ 

นายทะเบียน 
28 

4 นางสาววัลย์ระวี   ชวลิต 48 11 ชำนาญการ ค.บ. 
ธุรกิจศึกษา/
การจัดการ
บริหารธุรกิจ 

ป.1 20 

5 นางสาวฐิมารัตน์   กวยทอง 36 11 ชำนาญการ 
ค.บ./
ศษ.ม. 

ภาษาไทย ครูพิเศษภาษาไทย 111 

6 นางณัฐชนันท์   ทัดเทียมหัด 44 9 คศ.1 ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.2 /การงาน

อาชีพ ป.2 และป.4 
20 

7 นางสาวดวงพร   ปัญจมากร 36 11 ชำนาญการ 
ค.บ./
ศษ.ม. 

การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 3 31 

8 นางสาวอภิรดี   แจ้งจิตต์ธรรม 38 11 ชำนาญการ ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 1 65 

9 นางสาวชนิดา  สรสัมฤทธิ์ 31 7 คศ.1 
ค.บ./
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.4,ป.5 21 

10 นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี 32 7 คศ.1 
กศ.บ. 
/ ศษ.

ม. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ป.2 ป.5 ป.
6 / IS ป.6  

32 

11 นางสาวบุญยดา  มาดสินไชย 31 7 คศ.1 
ศษ.บ.  

(5 ปี) 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

วิทยาการคำนวณ ป.2 ป.
3 ป.5, การค้นคว้าเพื่อ
การเรียนรู้ (IS) ป.3 ป.5 

119 

12 นางสาวพีชญดา  ลาวงศ์ 32 6 คศ.1 
ศศ.บ. 

 (5 ปี) 
ศิลปศึกษา 

ศิลปะ ป.4-6,
ประวัติศาสตร์ ป.2, 4, 

สังคมศึกษา ป.4 
20 

13 นางสาวมุทิตา  แคไธสง 30 6 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5-6 32.5 

14 นางนงลักษณ ์  สอนธรรม 50 6 คศ.1 ศศ..บ. ภาษาอังกฤษ 
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

ป.3 และ 4 
20 
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ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหนง่ 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

15 นางสาวชุติมา  บุญฤดี 38 5 คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ  20 

16 นายอภิสิทธิ์    บุญอนันต์ 27 3 คศ.1 
คอ.บ.
(5 ปี) 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

วิทยาการคำนวณ ป.1,4,6 
และคณิตศาสตร์ป.6 

27 

17 นางสาวศุภดา  ศิลารัตน์ 27 3 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5, ป.6 44 

18 นางสาวปุณิกา  พรสถาพันธ์ 27 3 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

นาฏยศิลป์
ศึกษา 

นาฎศิลปป.1-6 111 

19 นางสาวสุธนา   สิริธนดีพันธ์ 38 3 คศ.1 
ศษ.บ./
กศ.ม.  

การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย  ป.3 31 

20 นางสาวนุชลดา   รักษ์ปราชญ์ 27 3 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.2,3 20 

21 นางสาวนันทิยา    ศรุตเรืองชัย 31 3 คศ.1 
ค.บ. 
(5 ปี) 

ภาษาจีน ภาษาจีน ป.1-ป.6 20 

 
 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ- 
การณ ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหนง่ จ้างด้วยเงนิ 

1 นางอภิณห์พร   วีระจิตต์ 68 29 ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
ป.1 สถานศึกษา 

2 นายธนวัฒน์   ศุภอัศวกุล 28 5 ศษ.บ. ประถมศึกษา การงานอาชีพ ป.1-6 สถานศึกษา 

3 นางสาวสุภาภรณ์  เสริมบุญสุข 48 24 ศศ.บ. 
การจัดการ

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

สถานศึกษา 

4 นายฤทธิชัย เจียมประสูตร ์ 35 10 ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษาป.1-3 สถานศึกษา 

5 นางสาวสุรางค์  ยอดอ่อน 52 11 ศศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
ผู้ช่วยวิชาการ สถานศึกษา 

6 นายนัทธพงศ์   บุญทาเมือง 31 6 ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ สถานศึกษา 

7 นางสาวกุลนาถ  เศรษฐกุลวดี 29 2 
ศษ.บ. 
5 ปี 

การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 2 สถานศึกษา 

8 นางสาวจิดรานุช  นิราราช 30 7 
ศษ.บ. 
5 ปี 

การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 3 สถานศึกษา 

9 นางสาวจิราภรณ์   เอิบบุญ 30 5 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป2 สถานศึกษา 
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ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ- 
การณ ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหนง่ จ้างด้วยเงนิ 

10 นางสาวเปี่ยมพร  เจริญศิริ 24 1 ศศ.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 1 สถานศึกษา 

11 นางสาวนฤมล  เย็นใจ 24 1 ศศ.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 2 สถานศึกษา 

12 นายกิตติพงศ์   กิตติวีรกุล 45 24 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา ป.4-6 
สพฐ.ขาดแคลน

ขั้นวิกฤต 

13 นายนันทวัจน์  คำผุย 29 5 ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ ป.1,2 และ 4 

สพฐ.ขาดแคลน
ขั้นวิกฤต 

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

สู่ห้องเรียน 

15 นายโนริโต้  แซด.  เนริ  2 ป.ตร ี
ระดับ

ประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ สถานศึกษา 

 

 จำนวนครทูี่สอนวิชาตรงเอก  19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 
 จำนวนครทูี่สอนตรงความถนัด 2 คน คดิเป็นร้อยละ 9.52 

ลูกจ้าง 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ 
การณ์
ทำงาน 

(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
งานที่

รับผิดชอบ/
ตำแหน่ง 

จ้างด้วยเงนิ 

1 นายศักดิ์     ปุระหล่า 58 24 ป.กศ.สูง พลศึกษา ช่างปูน  (ช.4) ลูกจ้างประจำ 

2 นายมานะ     บุญเลิศ 55 30 ป.6 - ช่างสี  (ช.4) ลูกจ้างประจำ 

3 นายโกมุท    แสนโบราณ 59 24 ป.กศ.สูง พลศึกษา ช่างปูน  (ช.4) ลูกจ้างประจำ 

4 นายสุนทร     สีอุ่น 56 26 ม.6 วิทย์-คณิต ช่างไม ้ (ช.4) ลูกจ้างประจำ 

5 นางสาวคำใบ    ศรีวะรมย์ 53 25 ม.3 - ช่างสี  (ช.4) ลูกจ้างประจำ 

6 นางเบญญาภา   ทองประสพ 57 24 ม.6 - ช่างสี  (ช.4) ลูกจ้างประจำ 

7 นางแสงจันทร์    วงษ์ภูดร 55 26 
ปริญญาตรี 

(ศศ.บ.) 
การจัดการทั่วไป
(ทรัพยากรมนุษย์) 

พนักงานธุรการ   
(ส.4) 

ลูกจ้างประจำ 
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ลูกจ้างชั่วคราว 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ 
การณ์
ทำงาน 

(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
งานที่

รับผิดชอบ/
ตำแหน่ง 

จ้างด้วยเงนิ 

1 นางอังคณา   กลมเกลี้ยง 58 33 ป.2 - คนครัว สถานศึกษา 
2 นางบุญโฮม   แสนโบราณ 54 23 ม.3 - คนครัว สถานศึกษา 
3 นางประเชิญ    รูปย่อม 60 17 ป.7 - พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
4 นางศรีนา   จันทาพูล 60 11 ม.3 - พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
5 นางสุพัตรา    วัฒนสุกาญจน์ 56 11 ป.6 - พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
6 นางคำตา   บุญอำนวย 60 8 ป.4 - พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
7 นางทว ี    ทิพย์นนท์ 43 6 ป.6 - พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
8 นางสาวนันทวัน    แสงสุกใส 35 5 ปวส. - พี่เลี้ยง สถานศึกษา 

 

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 13 14 
ครูผู้ช่วย - - - 
ครูอัตราจา้ง 6 9 15 
ลูกจ้างประจำ       4 3 7 
พนักงานราชการ    - - - 
ลูกจ้าง - 8 8 
อื่นๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวม 11 40 51 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

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

 
    ข้อมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบและห้องพิเศษ 

ประเภทอาคารและห้องเรียน จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหต ุ
อาคารเรียนถาวร 2 52  
อาคารเรียนชั่วคราว - -  
ห้องประกอบอาหาร - 1  
ห้องน้ำ  ห้องส้วม - 31  
ห้องสมุด - 1  
ห้องปฏิบัติการภาษา - 1  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  1  
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ - 3  
ห้องเรียนอัฉริยะ  ICT  - 1  
ห้องทัศนศิลป์ - 1  
ห้องนาฏศิลป ์ - 1  

ประเภทอาคารและห้องเรียน จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหต ุ
ห้องศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง (อาคาร 1) - 1  
ห้องพยาบาล - 1  
ร้านค้าสวัสดิการ - 1  
ห้องศูนย ์ICT - 1  
ห้องศูนย์คณิตศาสตร ์ - 1  
ห้องศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง (อาคาร 2) - 1  
ห้องศูนย์ฝึกทักษะการคดิ - 1  
ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย - 1  
ห้องสมุดอาเซียน - 1  
สนามเด็กเล่นในอาคาร (ตึกนายกจริยานวุัตร) - 1  
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6. ข้อมูลงบประมาณ 

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

เงินงบประมาณ 767,810 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,049,840 
เงินนอกงบประมาณ 5,009,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 3,350,000 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 5,776,810 รวมรายจ่าย 5,399,840 
 
 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คดิเป็นร้อยละ........35.48............ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นร้อยละ........57.99............ของรายรับ 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

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

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

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้  ที่สามารถบริหารจัดการ ทั้งการสนับสนุนจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดียิ่ง 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
การเมืองอย่างต่อเน่ืองและบ่อยครั้ง  

 

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

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เปิดทำการสอนหลักสูตรปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย  
โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย แสดงสัดสว่นประสบการณ์การเรียนรู้ และเวลาเรียนต่อสัปดาห์ 

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
เวลาเรียน(นาที (ชั่วโมง) : สัปดาห์) 

ระดับชั้น 
1. กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม อ.1 อ.2 อ.3 
 1) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 100 นาที 100 นาที 100 นาที 
 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 150 นาที 180 นาที 180 นาที 
 3) กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 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.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร อ.1 อ.2 อ.3 
 1) กิจกรรมส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองและกล้า

แสดงออก 
30 นาที 30 นาที 30 นาที 

 2) กิจกรรมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม 20 นาที 20 นาที 20 นาที 
 3) กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
3.  กจิกรรมเสริมพัฒนาการเรียนรู้    
 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
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามลำดับวัยของผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มุ่งให้
เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรมและจิตใจทีด่ีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

อย่างมีความสุข  
4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวัย 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัประถมศึกษา 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564) 

ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 

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) 
- หน้าที่พลเมือง (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 (พ้ืนฐาน)          880 (22) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 
 รายวิชาเพิ ่มเติม/กิจกรรมที ่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (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) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม)      160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
1. กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมเพื ่อส ังคมและ
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. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  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 2564) 

ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 

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) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   120 (3) 120 (3) 120 (3) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- อาเซียน (บูรณาการ) 
- หน้าที่พลเมือง (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 (พ้ืนฐาน) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 960 (24) 
รายวิชาเพิ ่มเติม/กิจกรรมที ่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (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) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมเพื ่อส ังคมและ
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 
ในปีการศึกษา 2564 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

ส่งผลใหน้ักเรียนมีการเรยีนรู้ในรูปแบบออนไลน์ จึงไม่สามารถใช้ห้องสมุดในโรงเรียนได้ แต่นักเรียนมีการสืบค้น
โดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่บ้านของนักเรียน  

 

2) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ จำนวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ จำนวน   3   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องอัจฉริยภาพ   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องอัจฉริยภาพ ICT  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องดนตร ี   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องนาฏศิลป ์   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องสมุดอาเซียนศึกษา  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์  จำนวน   1   ห้อง 

  

 3) คอมพิวเตอร์   จำนวน   131   เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   110   เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 131 เครื่อง 
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีร่ายงาน ร้อยละ 100 โดยนักเรียน

มีการสืบค้นผ่านอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านของนักเรียน เน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่มีการเรียนรูใ้นรูปแบบออนไลน์  

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 21 เครื่อง 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  เน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่มีการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน  สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. สวนหย่อมในโรงเรียน - 
2. สวนสมุนไพร - 
3. พระอุโบสถวัดปรินายกวรวิหาร - 
4. ศาลาท้องพระโรงเดิม (ศาลาการเปรียญวดัปรนิายกวรวิหาร) - 
5. ห้องปฏิบัติการทั้ง 10 ห้อง - 
6. ห้องสมุดอาเซียนศึกษา - 
7. ห้องสมุด - 
8. มุมหนังสือภายในห้องเรียน - 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน  สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
9. สวนเกษตรพอเพียง (โรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฏาน) - 
10.ป้ายนิเทศ - 

 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดแก่
นักเรียน ครูและบุคลากร  

 
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  6.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้เรือ่ง สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) วิธีการป้องกัน ดูแลตนเอง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 
2 ครั้ง/ปี 
  6.2 คณะพระวิทยากรวดัปรินายกวรวิหาร ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
  6.3 สำนักเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ให้ความรู้เรื่อง จิตอาสา 
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
  6.4 นางสาวสายสุนีย ์ แซ่ฟุ้ง (ผู้นำชุมชนบ้านพานถม) ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการป้องกันตนเอง
จากโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
  6.5 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า ใหค้วามรู้เรือ่ง การตรวจคดักรองเชื้อโรคตดิเชื้อไวรสั
โคโรนา (Covid-19)  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จำนวน 4 ครั้ง/ปี 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา 

เกียรติบัตร พัฒนานวัตกรรมและมีวธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหาร 

เหรียญรางวัล ระดับชาต/ิ เหรียญลูกเสือยั่งยืน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เกียรติบัตร รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ (ระดับผู้บริหาร) ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

คร ู

ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นางสาวสธุนา  สิรธินดีพนัธ์ เกียรติบัตร การสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็น
แบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
(โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร   รางวัล "ครดูีศรีประถมกรุงเทพ" 
ประจำปี 2565  ประเภทครูผู้สอน   

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวมุทติา  แคไธสง เกียรติบัตร รางวัล "ครดูีศรีประถมกรุงเทพ" 
ประจำปี 2565  ประเภทครูผู้สอน   

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวชตุิมา บุญฤดี เกียรติบัตร BKK DIGITAL TEACHING 
AWARDS 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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นักเรียน 

ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กชายธนวัฒน ์นาคบุตรี เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายภาวิช บุญเรือง เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์  

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายธนวตัร พรมนัส เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายคุณานนต์ เจริญคำ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายภูดิศ รอดเกต ุ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์  

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายภญ วิวัฒนพล เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายเทพรัตน์ ชื่นวิเศษ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์  

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายพาทิศ จิตตานนท์ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายนพพล ทัมประดษิฐ์ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายชวัลวิทย ์ตามกาล เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์  

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายชวัลรัตน ์ชื่นพัก เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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ชื่อ ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กชายเนติวุฒิ วังสันต ์ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์  

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กชายเสฏพงศ์ สัญจร เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เด็กหญิงพีรสินี กมลรัตน ์ เข็มลูกเสือ
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ขั้นที่ 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเรจ็ 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1. การถอดบทเรียน นวตักรรม
หรือวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) การ
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   

เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ
และวิธีการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

คณะทำงานรว่มกันถอด
บทเรียนนวัตกรรมหรือ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) การ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และทำเป็น
แผนภาพรายงานให้
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ 

ได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   

2. นวัตกรรม (Best Practices) 
การจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3   

เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ
และวิธีการจัดการเรียน
การสอนวชิาภาษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3  ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-
19) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2564  

วิเคราะห์กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภาคเรียนที ่
1 ปีการศกึษา 2564 

ได้รับเกียรติบัตร 
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เป็น
แบบอย่างได้จาก
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้น
พื้นฐาน 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

3. โครงการวันสำคัญ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อให้นักเรียนได้เห็น
ความสำคัญของวันแม่ 
และได้เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามวัยใน
รูปแบบออนไลน์ ช่วง
เดือนสิงหาคม  

นักเรียนมากกวา่
ร้อยละ 80  
ให้ความรว่มมือเข้า
ร่วมกิจกรรม  

4. โครงการพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

- สามารถนำทักษะทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้
สร้างสรรค์งานได้  

- สามารถนำความรู้และ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ช่วงเดือน
สิงหาคม  

นักเรียนมากกวา่
ร้อยละ 80  
ให้ความรว่มมือเข้า
ร่วมกิจกรรม  

5. การแข่งขันตอบปัญหา 
Online ระดับประเทศ รอบ
รองชนะเลิศ ALTV Quiz 
Challenge 

ตอบปัญหาความรู้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

เข้าร่วมการแข่งขันเป็น
ทีม ทีมละ 3 คน 
ประกอบไปด้วยนักเรียน
ชั้น ป.4-6 อยา่งละ 1 
คน เพื่อเข้าแข่งขันและ
ตอบปัญหาในรายการ 
ALTV Quiz Challenge 

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม
สุดท้าย  
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

องค์ประกอบที่ 1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชีท้ี่สะท้อนอัตลักษณ์
และมาตรการส่งเสริม 

5 5 ยอดเยี่ยม 

1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  5 5 ยอดเยี่ยม 

1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 กำหนดวิสัยทัศนพ์ันธกจิและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.3 กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกท่ีให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 กำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้บุคคลของสถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 กำหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น  

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.7 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม โครงการ 

5 5 ยอดเยี่ยม 
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องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.7 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม โครงการ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.9 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.10 กำหนดปฏิทินรายงานการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและการพัฒนาการเรียน
การสอน 

5 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

4.1 นำแผนปฏิบตัิการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5 5 ยอดเยี่ยม 

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 ยอดเยี่ยม 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 5 ยอดเยี่ยม 

5.3 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 ยอดเยี่ยม 

5.4 รายงานและนำผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

5 5 ยอดเยี่ยม 

6.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

7.1 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ตามรูปแบบที่หน่วยงานตน้สังกัดกำหนด 

5 5 ยอดเยี่ยม 

7.2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 5 5 ยอดเยี่ยม 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 

โรงเรียน
ประเมิน
ตนเอง 

ระดับ
คุณภาพ 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา 

5 5 ยอดเยี่ยม 

8.2 นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

5 5 ยอดเยี่ยม 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การพัฒนา 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

 

แบบ 8 องค์ประกอบ 
สรุปภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 ยอดเยี่ยม 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการ
คิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง  ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. สถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ มีขั้นตอนกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม 
กับบริบทของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น 
สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา จาก
หน่วยงานต้นสังกัด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ ด้วย
วิธีการหลากหลาย 

5. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา มีการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนทั นสมัย ทั้งจาก
แหล่งข้อมูล เอกสาร มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วนและทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการ สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยหรือ ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้กระบวนการเรียนรู ้และการส่งเสริมการเรียนรู้  มีการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  มีการสำรวจ
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
วางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตาม  ระเบียบกฎหมาย
หมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของบิดา
มารดาและผู้ปกครองขององค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น มีการกำหนด แนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา
มารดาและผู้ปกครองของ องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน มีการกำหนดการใช้งบประมาณ ด้านบุคลากร 
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามเง่ือนไขเวลาที่กำหนด บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรม มีสรุปการใช้งบประมาณที่ชัดเจน มีการเสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน  อย่าง
กว้างขวาง มีระบบการทำงานและขั้นตอนที่ชัดเจนและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีที ่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทุกแผนงานโครงการ กิจกรรม  
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการกำหนดปฏิทินการทำงาน 
มีแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำกับติดตามการดำเนินงานครบถ้วนในทุก
โครงการ/กิจกรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

6. สถานศึกษา มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
ในการติดตามตรวจสอบ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการ มีวิธีการและเครื่องมือที่
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
การศึกษาและใช้วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม 

8. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที ่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ชัดเจน  ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกงาน มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน รายงานมีความชัดเจนและสมบูรณ์ เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด มีการ
เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องและสาธารณชน ใช้วิธีการที่
หลากหลาย เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้
สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา นำข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะไปพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา : -  
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป : -  
สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1–8 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน 96.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร้ะดับ 5 คณุภาพดเีย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คะแนน 95.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

รายชื่อคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น  ประธานกรรมการ 
 นางสาวสธุนา  สิรธินดีพนัธ์  กรรมการ 
 นางสาวดุษฎี   แก้วภักด ี  กรรมการและเลขานุการ 

     
    ประเมิน ณ วันที่ 15 มกราคม 2564  
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 20 17 16 ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 5 5 4 ดีเลิศ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 5 4 4 ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ 5 4 4 ดีเลิศ 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 5 4 4 ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 60 60 60 ยอดเย่ียม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น  10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 10 10 10 ยอดเย่ียม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 10 10 10 ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม  10 10 10 ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20 20 20 ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล   
     เต็มศักยภาพ 5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างม ี
     ความสุข 5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 
     เหมาะสมกับวัย 5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 5 5 5 ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมที่ได้ 100 97.00 96.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน  96.00 คะแนน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการ
คิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

ประเมินตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 50 45 45 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 30 25 25 ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ 
    คิดคำนวณ 5 4 4 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ     
   อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคดิเห็น และแก้ปัญหา   5 4 4 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   5 4 4 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร   5 5 5 ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา    5 4 4 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 5 4 4 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 20 20 20 ยอดเย่ียม 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามที่สถานศกึษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 5 5 ยอดเย่ียม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมใน
การอนรุักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3) ยอมรับที่จะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาต ิศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 5 5 ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมกีารรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่รว่มกบัคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 30 30 30 ยอดเย่ียม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
5 5 5 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 5 ยอดเย่ียม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5 5 5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 5 5 ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
5 5 5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจดัการเรียนรู ้ 5 5 5 ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

20 20 20 ยอดเย่ียม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 4 4 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 4 4 4 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 4 4 ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 4 4 4 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4 4 4 ยอดเย่ียม 

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

1. จัดทำหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 5 5 ยอดเย่ียม 
2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้

ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
ล้ำหน้าทางความคดิ ผลติงานอย่างสร้างสรรค ์รว่มกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

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

ผลรวมมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมที่ได้ 100 95.00 95.00 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 95.00 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม) 

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

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกลุม่ตัวบ่งช้ี 
ตามกฎกระทรวงฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

สำคัญ 
35.00 27.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.95 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 
 

2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 
 

2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 84.95 ดี 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวยั  (2-5ปี) ประเภทโรงเรียน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 84.95 คะแนน 
• มีคุณภาพระดับ  ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
• ผลรวมคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่   ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช่   ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น    ใช่   ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย (2-5ปี) 
        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
12.2 ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.21 พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
              เป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา   
              สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา                 
และต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
              พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
               เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาท 
               ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 81.54 ดี 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

• สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                   ใช ่ ❑ ไม่ใช่ 
• สถานศึกษามีตวับ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งช้ี    ใช ่ ❑ ไม่ใช่ 
• สถานศึกษาไม่มีตวับ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช ่❑ ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       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
หลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

13.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา  ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการ

ดำเนินงานยังไม่ชัดเจน สถานที่คับแคบ ภายในห้องเรียนอนุบาล 2 มีบริเวณที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว จำนวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป กิจกรรมกลางแจ้งจัดให้เด็กเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกายขาดการส่งเสริม ให้เด็กเลือกเล่นกิจกรรมและทำกิจกรรมตามความสนใจและความ
ถนัด 
 
 
 
 



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 36 

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น  ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศกึษา
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักเห็นความสำคัญ
และให้ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศกึษาทุกมาตรฐาน มีการกำหนดการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการนำรายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ใน การพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

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

 จุดเด่น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง มูลนิธิปรินายกรวมใจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดการศึกษา ควรจัดหาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพิ่ม ครูคณิตศาสตร์ ครูเทคโนโลยี ครู

ปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ อย่าง
ต่อเน่ืองและเน้นกระบวนการคิดให้ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 

2. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม และส่งเสริมผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน   
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 
  

1. ด้านการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู ้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนมี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย โดยจัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนิสัยในการบริโภค ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กทุก
คนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย และครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นและออกกำลังกายอย่างอิสระตามความต้องการ 
และความสนใจ อีกทั้งสถานศึกษาควรจัด หาพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างเหมาะสม หรืออาจปรับรูปแบบ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการจัดกิจกรรม  
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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 และเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคม สติปัญญา ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการโดยบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแพร่หลายจน
เป็นที่ยอมรับจนเกิดแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
  

2. ด้านการบริหารการศึกษา 
 1) ผู้บริหารควรติดตามผลการประเมินพัฒนาการตามสาระที่ควรรู้ 4 สาระจากหน่วยการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการประสบการณ์ สรุปเป็นภาพรวม ทักษะพื้นฐานที่เด็กควรรู้  
 2) สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ2 ครั้งเพื่อให้สามารถ
ติดตามผลการพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดโครงการ กิจกรรมที่สามรถส่งเสริมความเป็นเลิศ ที่ส่งผล
กระทบที่ชัดเจนต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
 3) สถานศึกษาควรมีการวางแผนอัตรากำลังรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
ควรมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) ครูควรจัดกิจกรรมให้มีความยึดหยุ่น จัดช่วงเวลาให้เด็กพักดื่มน้ำ หลังทำกิจกรรมที่ต้องใช้
พลังงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
 2) ครูควรส่งเสริมการออกกำลังกายโดยส่งเสริมการละเล่นแบบไทย บริเวณระเบียงหน้าห้องให้เด็ก
ได้เลือกเล่น และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวให้หลากหลายและจัดบริเวณห้องให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมได้ เต็มที่และ
ควรส่งเสริมการเล่าข่าว เล่าเรื่องโดยให้เด็กหาข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟัง ให้เล่าเรื่องภายหลัง
ทัศนศึกษา เล่าเรื่องจากกิจกรรมสำรวจ รวมทั้งการทบทวนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในหน่วยอื่นๆ มีการบันทึก
พัฒนาการผู้เรียนทุกวัน สม่ำเสมอ 
 3) ครูควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการสื ่อสารสมวัย โดยส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดความคิด 
จินตนาการ ประสบการณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวงกลม ให้เด็กผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงความ
คิดเห็น นำเสนอประสบการณ์ ผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ มีการประเมินตามสภาพจริงและบนัทึก
พัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 
 

 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน 
การจัดทำโครงการต่าง ๆ ควรดำเนินเป็นระบบ มีการจัดทำแผน โครงการควรดูความสอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรกำหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ชัดเจน ควรมี
ผู ้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม และได้รับการลงนามอนุมัติให้ดำเนินการได้ตามระบบ มีการเก็บรวบรวม 
สารสนเทศให้เป็นระบบและสรุปผลให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดับชั้น (ป.1-ป.6)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 37 0 3 0 1 2 0 2 29 31 81.58 
คณิตศาสตร ์ 37 0 0 0 0 1 0 0 36 36 94.74 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 0 1 1 1 1 2 1 30 33 86.84 
สังคมศึกษาฯ 37 0 0 0 0 0 0 0 37 37 97.37 
ประวัติศาสตร ์ 37 0 0 2 2 0 0 1 32 33 86.84 
สุขศึกษาและพลศึกษา 37 0 3 1 1 0 1 2 29 32 84.21 
การงานอาชพี 37 0 0 1 1 2 2 1 30 33 86.84 
ภาษาตา่งประเทศ 37 0 0 3 4 0 0 2 28 30 78.95 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 37 0 3 3 0 1 4 3 23 30 78.95 
ภาษาจีน 37 0 3 2 0 1 1 2 28 31 81.58 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 37 0 0 3 3 0 0 1 30 31 81.58 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 1 0 1 3 1 5 36 42 89.36 
คณิตศาสตร ์ 47 0 0 0 6 0 2 1 38 41 87.23 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 0 4 1 1 2 1 6 32 39 82.98 
สังคมศึกษา ฯ 47 0 5 1 2 0 0 2 37 39 82.98 
สุขศึกษาและพลศึกษา 47 0 0 7 0 1 1 2 36 39 82.98 
ศิลปะ 47 0 6 1 1 0 4 7 28 39 82.98 
การงานอาชพี 47 0 0 0 1 1 3 11 31 45 95.74 
ภาษาตา่งประเทศ 47 0 7 1 0 0 2 5 32 39 82.98 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 47 0 4 2 1 3 3 12 22 37 78.72 
ภาษาจีน 47 0 7 0 2 1 1 2 34 37 78.72 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 47 0 1 7 3 1 0 1 34 35 74.47 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 46 0 5 2 2 5 6 7 19 32 68.09 
คณิตศาสตร ์ 46 0 5 0 3 3 2 2 31 35 74.47 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 0 4 1 5 5 5 6 20 31 65.96 
สังคมศึกษา ฯ 46 0 2 0 1 3 2 6 32 40 85.11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 46 0 0 3 1 1 2 10 29 41 87.23 
ศิลปะ 46 0 2 1 1 2 2 2 36 40 85.11 
การงานอาชพี 46 0 1 3 0 1 2 2 37 41 87.23 
ภาษาตา่งประเทศ 46 0 2 1 2 6 4 6 25 35 74.47 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 46 0 3 2 5 6 5 6 19 30 65.22 
ภาษาจีน 46 0 4 1 0 1 4 4 32 40 86.96 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 46 0 5 6 2 4 5 6 18 29 63.04 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 1 5 6 6 31 43 81.13 
คณิตศาสตร ์ 53 0 2 2 3 2 4 7 33 44 83.02 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 0 8 3 5 0 3 4 30 37 69.81 
สังคมศึกษา ฯ 53 0 0 5 0 3 3 1 41 45 84.91 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53 0 0 0 6 2 3 10 32 45 84.91 
ศิลปะ 53 0 1 2 3 2 1 2 42 45 84.91 
การงานอาชพี 53 0 0 3 2 6 5 6 31 42 79.25 
ภาษาตา่งประเทศ 53 0 7 3 2 3 9 8 21 38 71.70 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 53 0 4 4 6 3 7 9 18 34 64.15 
ภาษาจีน 53 0 7 1 1 3 5 2 32 39 73.58 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 53 0 0 0 1 4 7 9 30 46 86.79 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 52 0 1 6 1 1 9 6 28 43 82.69 
คณิตศาสตร ์ 52 0 2 1 3 3 4 8 31 43 82.69 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 0 11 1 3 3 9 7 18 34 65.38 
สังคมศึกษา ฯ 52 0 3 5 2 7 4 7 24 35 67.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 52 0 0 0 5 2 3 7 35 45 86.54 
ศิลปะ 52 0 0 0 1 1 4 3 43 50 96.15 
การงานอาชพี 52 0 1 0 2 3 2 2 42 46 88.46 
ภาษาตา่งประเทศ 52 0 3 6 2 3 4 3 31 38 73.08 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 52 0 4 2 4 5 8 9 20 37 71.15 
ภาษาจีน 52 0 4 4 5 1 7 5 26 38 73.08 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 52 0 11 1 3 3 5 3 26 34 65.38 
 

 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 53 0 1 3 4 7 6 10 22 38 71.70 
คณิตศาสตร ์ 53 0 6 2 3 0 8 3 31 42 79.25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 0 7 3 6 2 3 8 24 35 66.04 
สังคมศึกษา ฯ 53 0 3 1 5 10 4 14 16 34 64.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53 0 0 0 5 0 0 6 42 48 90.57 
ศิลปะ 53 0 0 0 0 2 3 5 43 51 96.23 
การงานอาชพี 53 0 0 2 2 2 2 4 41 47 88.68 
ภาษาตา่งประเทศ 53 0 4 0 1 2 8 8 30 46 86.79 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 53 0 2 1 4 4 8 15 19 42 79.25 
ภาษาจีน 53 0 4 3 2 1 6 9 28 43 81.13 
การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) 53 0 5 4 3 2 4 2 33 39 73.58 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน - คน) 
 

ความสามารถ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ จำนวนและร้อยละนักเรียน
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านภาษาไทย 100 - - - 
ด้านคณิตศาสตร ์ 100 - - - 
รวมคะแนน 200 - - - 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 100 - - - 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพื้นที่ 100 - - - 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ 100 - - - 

 

หมายเหตุ : เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถเข้าร่วม
การทดสอบได้ เพื่อป้องการแพร่ระบาดแก่นักเรยีน และครู 
  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 23 คน) 
 

วิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวนและร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

คณิตศาสตร ์ 23 39.99 11.54 39.99 12 คน คดิเป็นร้อยละ 52.17 
ภาษาไทย 23 60.53 12.60 60.53 19 คน คดิเป็นร้อยละ 82.61 
วิทยาศาสตร ์ 23 36.30 11.15 36.30 12 คน คดิเป็นร้อยละ 52.17 
ภาษาอังกฤษ 23 58.29 22.24 58.29 18 คน คดิเป็นร้อยละ 78.26 
รวมเฉลี่ย  48.78    
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเย่ียม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเย่ียม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษา 2564 นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น 5 รูปแบบ คือ On-site, On-air, On-demand, On-line และ On-
hand เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค โดยให้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษายึดตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพของตน 
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา และได้ดำเนินปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนภายใต้การจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ดังนี้ 

1. รูปแบบ On-demand เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ โดยคณะครูได้จัดทำคลิปการเรียนรู้ประจำ
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ -กลางแจ้ง กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์-เสรี และกิจกรรมเกมศึกษา โดยเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน Youtube 
และส่งให้ผูป้กครองในชั้นเรียนทางแอปพลิเคชัน Line อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
และทุกเวลาตามความสะดวก 

2. รูปแบบ On-line เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom และแอปพลิเคชัน Line ตาม
ตารางเวลาของแต่ละห้องเรียน   

3. รูปแบบ On-hand เรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่คณะครูจัดขึ้น โดยเนื้อหาในใบ
กิจกรรมจะสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์และเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กของแต่ละช่วงชั้น  
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โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน ทำให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารครบถ้วนเพื่อสุขภาพพลามัยและ
มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย ดำเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเรียนรู้ 3 
รูปแบบ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ทำให้เด็กรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมวัยและมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายตามวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่
ปลูกฝังการสังเกตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว รู้จักตั้งคำถาม สนทนาโต้ตอบและค้นคว้าหาคำตอบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับวัย กิจกรรมสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี เพื่อ
สร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็กในระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเขียนด้วยเส้น 13 เส้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ
ขึ้นไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป และการปลูกฝังให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเอง  
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองในการ
ดูแลเด็กระหว่างการทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่ 

สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3) จำนวน 111 
คน  โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
 

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 95.01 20.00 18.99 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพฒันาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

  91.67 5.00 4.58 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

85 111 76.58 1.00 0.77 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว      
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได ้

107 

 

111 96.40 1.50 1.45 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพของ
ตน 

109 

 

111 98.20 1.50 1.47 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 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

106 111 95.50 1.00 0.96 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพฒันาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  95.68 5.00 4.78 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.1 รา่เริงแจ่มใส มคีวามรู้สึกทีด่ีต่อ
ตนเอง 

107 111 96.40 1.00 0.96 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 98 
 

111 88.29 1.00 0.88 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.3 ควบคุมอารมณต์นเองได้
เหมาะสมกับวัย 

104 
 

111 93.69 1.00 0.94 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีคุณธรรม จริยธรรม 

111 
 

111 100.00 1.00 1.00 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

111 111 100.00 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  98.65 5.00 4.93 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มีวินัย 107 111 96.40 2.00 1.93 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.2 ประหยัดและพอเพียง                    
ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

111 

 

111 100.00 1.00 1.00 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.3 ยอมรับความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

110 

 

111 99.10 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

1.3.4 ประพฤตตินตามมารยาท 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

110 

 

111 99.10 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพฒันาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

  94.05 5.00 4.70 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ ตั้งคำถาม 
และค้นหาคำตอบด้วยวธิกีารต่างๆ 

105 111 94.59 1.00 0.95 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.2 มีความสามารถในการคดิรอบ
ยอด การคดิเชิงเหตุผล การคดิ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

103 111 92.79 1.00 0.93 5 ยอดเย่ียม 
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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 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

104 
 

111 93.69 1.00 0.94 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีทกัษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

100 
 

111 90.09 1.00 0.90 5 ยอดเยี่ยม 

1.4.5 มีจินตนาการและความคดิ
สร้างสรรค ์

110 111 99.10 1.00 0.99 5 ยอดเยี่ยม 

 
จากตารางสรุปได้ว่า 

1. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจำนวน 111 คน มีพัฒนาการด้านร่างกายในระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ 91.67  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 

2. การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พบว่า เด็กจำนวน 111 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.68 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 

3. การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจำนวน 111 คน มีพัฒนาการด้านสังคม ในระดับดี   
คิดเป็นร้อยละ 98.65 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 

4. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจำนวน 111 คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94.05 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 90) 
 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น         จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนจดัรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก ่การเรียน
การสอนแบบ On-demand, On-Line และOn- hand  

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่สง่เสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดา้น  

3. มีความร่วมมอืกันระหว่างคร ูผู้ปกครอง และชมุชน 
ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก 

- การสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนและ
ผู้ปกครองให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1)  การส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะในการสร้างและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพือ่การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้แก่เด็กได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง และมีการเผยแพร่
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูในชั้นเรียนนั้นนอกจากการติดต่อสื่อสารทางตรงและการใช้โทรศัพท์แล้ว 
ครูแต่ละชั้นเรียนมีการสร้างกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น Zoom  แอพพลิเคชั่น Line 
แอพพลิเคชั่น Youtube  เป็นต้น  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการเรียนการสอนภายใต้การจัดการเรียน
การสอน 3 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)  โดยยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอครบชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยการจัดครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  การออกแบบการจัด
กิจกรรม และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มี สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วย
สนับสนุนครูผู้สอนในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ของเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นต้น 

โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเย่ียม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเย่ียม 
2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
     การจัดประสบการณ ์

ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และบริบทของ
ท้องถิ่น มีการดำเนินการเรียนการสอนภายใตก้ารจัดการเรียนการ
สอน 3 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ การเรียน
การสอนแบบ On-demand, On-Line และ On- hand  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - จำนวนห้องเรียน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่1 จำนวน 2 ห้องเรียน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่2 จำนวน 2 ห้องเรียน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่3 จำนวน 2 ห้องเรียน 
- จำนวนครูที่มวีุฒิการศกึษาปฐมวัย 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่1 จำนวน 2 คน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่2 จำนวน 2 คน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่3 จำนวน 2 คน 
- จำนวนครูที่ได้รับการอบรมการจดัการศึกษาปฐมวัย 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่1 จำนวน 2 คน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่2 จำนวน 2 คน 
  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่3 จำนวน 2 คน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์   

- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 
- สรา้งแรงจูงใจขวัญกำลงัใจยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
- จดักิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั ้งด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา  
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อการจัดการเรียนรู้  
- จัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนครูผู้สอนในการ
จัดทำสื ่อประกอบการเรียนรู ้ของเด็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู 

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

- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
- การร่วมกันประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนระหว่างผู้ปกครอง
และครู 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น         จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีการจดัหลักสูตรสถานศึกษาระดับชัน้
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และจดัการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
การเรียนการสอนแบบ On-demand, On-Line และ 
On- hand  

2. มีการจัดครูที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญดา้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูส้ำหรับเด็กและมีจำนวนครู
เพียงพอครบชั้นเรียน  

3. โรงเรียนจดัสื่อและอุปกรณ์ตา่งๆ ทีช่่วยสนับสนุน
ครูผู้สอนในการจดัทำสื่อประกอบการเรียนรู้ของเด็กใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 

1. การเพิ่มสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้แก่
ครูผู้สอน 

 

 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  การของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ใหเ้กิดความ
เรียบร้อยและสวยงาม 

2)  ส่งเสริมให้ครูทกุคนมวีัฒนธรรมการทำงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพฒันาการ
จัดประสบการณ์และกจิกรรมให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  และ
มีการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สาธารณชน
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปีการศึกษา 2564 นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนและการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่  

1. รูปแบบ On-demand เรียนรู้ผ่านคลิปการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 
6 กิจกรรม โดยเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน Youtube และแอปพลิเคชัน Line เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุก
เวลาตามความสะดวก 

2. รูปแบบ On-line เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom และแอปพลิเคชัน Line ตาม
ตารางเวลาของแต่ละห้องเรียน   

3. รูปแบบ On-hand เรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรม โดยเนื้อหาในใบกิจกรรมจะสอดคลอ้ง
กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์และเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กของแต่ละช่วงชั้น 

ครูได้มีการผลิตสื่อและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจุบัน 
เช่น การจัดทำคลิปการเร ียนรู ้ การจัดทำเกมการศึกษาในรูปแบบ On-line เป็นต้น รวมถึงการจัดมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียน เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมคณิตศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ เป็นต้น 
มีห้องศูนย์สื่อปฐมวัยที่มีสื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนาม
เด็กเล่นในร่ม มีอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ครูมีการบันทึกพฤติกรรมเด็ก วิเคราะห์และประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ On-demand  การสังเกตเด็ก
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line  การประเมินผลงานจากการทำกิจกรรมใน
รูปแบบ On-hand  เป็นต้น โดยในปีการศึกษานี้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน พร้อมทั้ง
มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 
3.1 จัดประสบการณ์ที ่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

- จัดทำแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
- จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา ภายใต้การจัดการเรียนการสอน 3 
รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ On-demand, On-Line และ 
On- hand   
- จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
- จัดกิจกรรมเต้นไปหัวใจพองโต 
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเขียนด้วย 13 เส้น 
- จดักิจกรรมบัณฑติน้อย 

3.2 สร ้ า ง โอกาส ให ้ เ ด ็ ก ได ้ รั บ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

- เรียนรู้ผ่านคลิปการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
- เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom และแอปพลิเค
ชัน Line  
- เรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรม โดยเนื ้อหาในใบกิจกรรมจะ
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์และเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
ของแต่ละช่วงชั้น  

3.3 จ ัดบรรยากาศที ่ เอ ื ้อต ่อการ
เร ียนรู้  ใช ้ส ื ่ อและเทคโนโลย ีที่
เหมาะสมกับวัย 

- ผลิตสื ่อและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเร ียนรู ้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดทำคลิปการเรียนรู้  
การจัดทำเกมการศึกษาในรูปแบบ On-line เป็นต้น 
- จ ัดมุมประสบการณ์ในห้องเร ียน  เช ่น ม ุมบ้าน มุมบล็อก มุม
คณิตศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ เป็นต้น 
- ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยที่มีสื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
- สนามเด็กเล่นในร่ม มีอุปกรณ์เครื ่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

3.4 ประเม ินพ ัฒนาการเด ็กตาม
สภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- การจดัทำแผนการจดัประสบการณ์และบันทึกหลังการจดัประสบการณ์ 
- การบันทึกพัฒนาการเด็กตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
- แบบวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
- การทำวิจัยในชั้นเรียน 
- การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบ อบ.01 อบ.02 และ อบ.03 
- การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล 
- รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
 



 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 52 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น         จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย  
เด็กสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้านอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 

2. ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ร่วมกันครูตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

1. การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทักษะทางด้านสังคม 

 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางด้านสังคมอย่างเต็มศกัยภาพในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  และ
มีการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สาธารณชน
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และกลุ่มประชาสัมพันธ์ของห้องเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
3) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

 ในปีการศึกษา 2564  เป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบการมาเรียนที่
โรงเรียน (On Site) ไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  On Demand และ On Hand เพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ในทุกที่และทุกเวลา  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
มาตรฐานวัดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน  จากประเด็นการพิจารณามาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน ได้แบ่งประเด็น ออกเป็น 2 หัวข้อ คือ  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่
ในระดับ ดีเลิศ  ระดับคุณภาพของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  เมื่อนำผลการ
ประเมินทั้ง 2 หัวข้อมารวมกัน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก มีคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ ดี
เลิศ  ทั้งนี้ เป็นเพราะโรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
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  วิธีการพัฒนา 
- คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศึกษาประเด็นและเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สร้างความเข้าใจให้คณะครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจปรับใช้ในการจัดทำโครงการและการ

จัดการเรียนการสอน 
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูผู้สอนขอเสนอโครงการและงบประมาณที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาการเสนอของบประมาณในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
- ครูผู้สอนที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ จัดทำโครงการตามที่เสนอขอ 
- ครูผู้สอนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอน  

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนติดตามการทำโครงการ ฝ่ายวิชาการติดตามการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะ ๆ  

- ฝ่ายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแต่ละสายชั้นเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยเหลือ
และพัฒนา 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวัดและประเมินผล และครูผู ้สอน สรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และโครงการที่จัดทำ  เพื่อจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

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

 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 
2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

- การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา 

- โครงการเพิ่มเวลารู้ 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6   

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

- ผลคะแนนการทดสอบ O-Net ประจำปี
การศกึษา 2564 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

- โครงการยกระดับคุณภาพผล
การทดสอบทางการศ ึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

- ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน 

2. มีความสามารถในการคิด
ว ิ เ ค ร า ะ ห์  ค ิ ด อ ย ่ า ง มี
วิ จ า รณญาณ  อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

- การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา 

- โครงการเพิ่มเวลารู้  

 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6   

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

- ผลประเม ินการอ ่ าน ค ิดว ิ เคราะห์   
และเขียน 

- ผลงานนักเรียน 

- ภาพบรรยากาศการเรียน และการทำงาน 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

- โครงการพัฒนาทกัษะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- การจัดการเรียนการสอนใน
วิชา IS 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

- ผลงานนักเรียน/นวัตกรรมของนักเรียน / 
ชิ้นงานในรายวิชา IS  

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- โครงการพัฒนาทกัษะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- การจัดการเรียนการสอนใน
วิชาวิทยาการคำนวณ 

-  การเรียนรู้ในรูปแบบ Online 
ของทุกวิชาและทุกระดับชั้น 

 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปี
ที่ 1-6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ 

- ผลงานนักเรียน/ชิ้นงานักเรียน 

- การนำเสนองานของนักเรียน  

- ภาพบรรยากาศการเรียน และการทำงาน
ของทุกวิชา 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการเพิ่มเวลารู้ 

- การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา 

- โครงการยกระดับคุณภาพผล
การทดสอบทางการศ ึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6   

- ผลคะแนนการทดสอบ O-Net ประจำปี
การศกึษา 2563 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- โครงการเพิ่มเวลารู ้

- การจดัการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6 ในรายวชิาการงานอาชีพ 

- ผลงานนักเรียน/ชิ้นงานนักเรียนในทุก
รายวชิา 

- ภาพบรรยากาศการเรยีน และการทำงาน  

 
2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษา
กำหนด   

- โครงการวันสำคัญของชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
- โครงการเพิ่มเวลารู ้
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนให้ความรว่มมอืในการทำ
โครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ 80 
- ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม  

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- โครงการวันสำคัญของชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
- โครงการเพิ่มเวลารู ้
 
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ 80 
- ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม  

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

- โครงการแนะแนวเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
  

- โครงการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ผ่านการเรียนรู้ใน
รายวชิาสุขศึกษา 
 

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาสุขศึกษา  
- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกตรวจสุขภาพของนักเรียน
รายบุคคล 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น    

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบการมาเรียนที่
โรงเรียน (On Site) ไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  On Demand และ On Hand เพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ในทุกที่และทุกเวลา  จากสถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด หรืออุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา แต่ทางโรงเรียนกลับพบว่าอุปสรรคและข้อจำกัดนั้นนำไปสู่การพัฒนาที่
เป็นจุดเด่นของครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยครูผู้สอนได้มีการบูรณาการตัวชี้วัด กิจกรรม และชิ้นงานต่างๆ เพื่อลดภาระงานในแต่ละ
วิชา ลดเวลาการอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่เพิ่มความเข้าใจ ทักษะด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการทำงานมากขึ้น ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามให้กับผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชาอีกด้วย 

 จุดควรพัฒนา  
 สิ่งที่ควรพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียน แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

▪ ด้านระบบบริหาร 
- ควรมีการวางแผนงานที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้  
- โครงการ 1 โครงการสามารถบูรณาการสิ่งที ่ต้องการพัฒนานักเรียนได้หลากหลายจุดประสงค์  

เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดทำโครงการ  
- โครงการที่จัดทำควรมีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบ วิธีการ และสิ่งที่นักเรียนจะได้รับ  
- ฝ่ายวิชาการควรกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนชัดเจนในการจัดแสดงผลงาน หรือแสดงศักยภาพผู้เรยีน 

เพื่อให้ผู้สอนได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้สัมพันธ์กันกับงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

▪ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ผู้สอนควรออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active  Learning ให้มากยิ่งข้ึน  
- ผู ้สอนควรนำประเด็นในการวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพใน
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
 

▪ ด้านวัสดุอุปกรณ์  
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายในห้องเรียน ควรมีในทุกห้องเรียนเพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการ

เรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ  นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการค้นคว้าหาความรู้  
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนควรมีความเสถียร เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน 

Online ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
- อุปกรณ์ควรจัดให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู ้สอน และอุปกรณ์ควรมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  
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▪ ด้านอาคาร สถานที่ และแหล่งการเรียนรู้  
- ควรจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความชัดเจน เช่น แหล่งเรียนรู้ทางด้านพันธุไ์ม้  

แหล่งเรียนรู้ด้านการขายของ  หรือแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด เป็นต้น  
- ควรปรับปรุงห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  ให้เป็นห้องสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของครูผู้สอน

กับนักเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น  
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการและกลยุทธ์ในการจดัทำโครงการและการเสนอของบประมาณ ที่ต้องมีความ

สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งทางดา้นวิชาการและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  

- วางแผน และพัฒนาสิ่งทีค่วรพัฒนาตามข้อ 3 ข้างต้น เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม 
- เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและโครงการของโรงเรียน

มากยิ่งข้ึน เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
-  เผยแพร่ข้อมูลการจัดทำโครงการตา่ง ๆ ในโรงเรยีนให้ผู้ปกครองรับทราบ ผ่านข่าว  
- ประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีน  เว็บไซต์ของโรงเรียน  FACEBOOK  และไลน์กลุ่มประจำชั้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นไปอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานการณ์ในพื้นที่โรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสำคัญดำเนินไปได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการดังนี้  

1.1  กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน และชี้แจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบ 

1.2  แต่งตั ้งบุคลากรและคณะทำงานที่มีความเหมาะสม ทั ้งทางด้านความรู ้ ความสามารถ  เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารงาน การจัดการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 

1.3  กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดอบรมบุคลากรที่ต้องการคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ สร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื ่องการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.4  จัดการเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของ
สถานศึกษา รวมทั้งให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา 

1.5  วางแนวทางการประสานงานระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการ
ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

1.6 จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น หรือหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีให้ครูผู้สอน และ
บุคลากรใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ผ่านมา เป็นความท้าทายของโรงเรียนในการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีคุณภาพ  การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมตามบริบท
ของสถานการณ์  การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ก่อให้เกิดผลดี เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวครู นักเรียน และผู้ปกครอง ดังหลักฐานต่อไปนี้  
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2.1 การจัดทำรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
เพื่อให้ผู้สอนได้วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากการสอน พร้อมทั้งนำสิ่งที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป  

2.2 ครูผู้สอนจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับรางวัลสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการ
จัดทำรายงานการพัฒนาตนเองตามเกณ์การพัฒนาครู ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) 

2.4 มีการสร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่านแพตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในทกุที่ 
และทุกเวลา  

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้เกิดความทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่

ต้องการความรวดเร็ว และว่องไว โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว และเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาครูและบุคลากร ให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รับทราบมากขึ้น มีการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข่าวสารได้รวดเร็วและชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานกับทางโรงเรียน แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และประเมินพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรับสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  สร้างช่องทางการ
เรียนรู้ในรูปแบบ Online  สร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ On Demand และจัดเตรียมใบงานทุกรายวิชา
เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองในทุกที่ ทุกเวลา 

จุดที่ควรพัฒนา 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อด้านเทคโนโลยีที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูและ

บุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน  จัดหา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  ปรับหลักสูตรเป็นแบบบูรณาการเพื่อ
ลดภาระงานของนักเรียน ส่งเสริมการใช้ทักษะ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ชัดเจนเพื่อติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที จัดกิจกรรมเชิญชวนนักเรียนเข้า
ใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวนักเรียน 
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 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสุงสุด  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาวิชาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ สถานศึกษา 

 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  เช่น  แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร , กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น หรือนัดหมายการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Group Line
ห้องเรียนจากครูประจำชั้น และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกhttp://www.parinayok.ac.th 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ ยอดเย่ียม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบ การ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนในหลายรูปแบบ 
ได้แก่ Online On-hand On-demand และ On-site มีผลทำให้ครูผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับตัวสำหรับการเตรียมสอนและการเตรียมความพร้อมในการเรียน  

 ด้านการจัดการเรียนรู้  ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบัิติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครู
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูสร้าง
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 นวัตกรรมและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน ครูมีการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งห้องเรียน จัดที่นั่ง ดูแลความสะอาด มีป้ายสารสนเทศ 
ป้ายนิทรรศการความรู้ มุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 

ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
อาทิ Application: Google classroom ,Google form Kahoot,  รวมไปถึงสื ่อวิด ีทัศน์ใน YouTube และ 
Microsoft PowerPoint เป็นต้น ทั้งนี้ครูยังได้สนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าและเรียนรู้ หรืออ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการจัดอบรมการใช้สื่อและการจัดชั้นเรียนออนไลน์ 
ส่งครูเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Coding 

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ด้านการวัดและประเมินผล มีการนิเทศติดตามการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากครูผู้สอนทุก
รายวิชาและทุกระดับชั้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม หลากหลายอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน ครูผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนได้อย่าง
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ชัดเจน มีการส่งเสริมความรู้และทักษะทุกด้านของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองได้จริง 

 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ครูผู้สอนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้ง
กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ซึ่ง
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการ
ทำงานปกติของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 2.  หลกัฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ผา่นเว็บไซต์ของโรงเรียน  
 - ครจูัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 

1. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

3. ครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความร่วมมือและพยายามเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
5. การวัดและประเมินผล มีการเพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการ

ประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมากขึ้น ได้แก่ Google form กลุ่ม line เป็นต้น 
6. ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน มีความสวยงามและน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียน จะมี

ส่วนร่วมในการตั้งหัวข้อ วางแผนการจัดรูปแบบของป้ายนิเทศภายในห้องเรียนของตนเอง 
7. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น 
8. ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาวางแนวทางระบบดูแลนักเรียนร่วมกัน ทั้งในรูปแบบ PLC หรือ การ

ติดตามเยี่ยมบ้าน การรายงานผลการคัดกรองสุขภาพของผู้เรียนทุกวันก่อนการเข้าชั้นเรียน 
9. มีป้ายการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องต่าง ๆ 
10. ครูผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน มี

ปรากฏในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
11 . ครูผู้สอนทุกท่าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนโดยผ่านกระบวนการการนิเทศ 
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12 . บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และชุมชนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 จุดควรพัฒนา 
1. ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ให้หลากหลายยิ่งข้ึนเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูในยุคดิจิทัล” 
2. ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง หรือเครื่องโปรเจกเตอร์ในการจัดการเรียน การ

สอนของครู ในบางห้องเรียนมีการชำรุด เสียหาย ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
4. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการจัดทำป้ายนิเทศในการออกแบบและตกแต่ง  
5. มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เนื่ องจากการจัดการ

ตกแต่งห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ  
6. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัดและการประเมินผลจาก

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวตักรรมของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนนำนวัตกรรมที่สรา้งขึ้น
ส่งเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ให้มากขึ้นในเวทกีารประกวดต่าง ๆ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคร ูในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
 - สนับสนุนความพร้อมดา้นอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับครูและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
อุปกรณ์ในการเรียน ให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทกุเวลา 
 - ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์เครื่องเสียง หรือเครื่องโปรเจกเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดปีการศึกษา 

  
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  เช่น  แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครอง
เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือ Facebook ของโรงเรียน 
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การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น  

 นวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น  

 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้นำเสนอกระบวนการถอดบทเรียน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เพื่อให้เห็นถึง
นวัตกรรมและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย 

- การจดัการเรียนการสอน 
- การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวยั 

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าว ทำให้เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย และมีความสามารถใน
การคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแยกเป็น
ระดับชั้น ดังนี้ 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเดก็ตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ตั้งแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี

 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพฒันาการด้านรา่งกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 94.08 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

29 16 6 1 4 2 23 76.31 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ 

29 17 7 5 - - 29 100.00 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 29 19 6 4 - - 29 100.00 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด 

29 20 8 1 - - 29 100.00 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 91.04 

1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 29 13 7 5 4 - 25 86.21 

1.2.2 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 29 11 7 5 6 - 23 79.31 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 29 9 6 11 3 - 26 89.66 
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พัฒนาการด้าน 

จำนวน
เด็ก       
ที่

ประเมิน 

จำนวนของเดก็ตามระดับคุณภาพ 
จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ตั้งแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม ดีเลิศ ด ี

 
ปาน
กลาง 

 
กำลัง
พัฒนา 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

29 16 11 2 - - 29 100.00 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 29 28 10 1 - - 29 100.00 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 97.42 
1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง ม ี
วินัย 29 18 9 1 1 - 28 96.56 

1.3.2 ประหยัดและ
พอเพียง ดูแลธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   

29 21 7 1 - - 29 100.00 

1.3.3 ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

29 28 - - 1 - 28 96.56 

1.3.4 ประพฤติตนตาม
มารยาท วัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 

29 22 6 - 1 - 28 96.56 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

91.04 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ 
ตั้งคำถาม และค้นหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

29 17 5 4 3 - 26 89.66 

1.4.2 มีความสามารถใน
การคิดรอบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

29 5 13 8 3 - 26 89.66 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

29 5 14 7 3 - 26 89.66 

1.4.4 มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี 

29 6 13 7 3 - 26 89.66 

1.4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

29 15 6 7 1 - 28 96.56 
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ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเดก็ตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ตั้งแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 

 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพฒันาการด้านรา่งกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

94.44 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

45 12 3 10 10 - 35 77.78 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ 

45 11 14 20 - - 45 100 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 45 13 16 16 - - 45 100 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด 

45 39 6 - - - 45 100 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100.00 
1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 45 11 19 15 - - 45 100 

1.2.2 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 

45 12 14 19 - - 45 100 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

45 16 12 17 - - 45 100 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

45 16 29 - - - 45 100 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

45 14 16 15 - - 45 100 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 100 

1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง ม ี
วินัย 45 15 14 16 - - 45 100 

1.3.2 ประหยัดและ
พอเพียง ดูแลธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   

45 21 22 2 - - 45 100 
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พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเดก็ตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพ

ตั้งแต่ 3 ข้ึน
ไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 

 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

1.3.3 ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

45 27 17 1 - - 45 100 

1.3.4 ประพฤติตนตาม
มารยาท วัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 

45 23 20 2 - - 45 100 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

100.00 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ 
ตั้งคำถาม และค้นหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

45 16 17 12 - - 45 100 

1.4.2 มีความสามารถใน
การคิดรอบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

45 13 15 17 - - 45 100 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 45 17 16 12 - - 45 100 

1.4.4 มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี 

45 14 13 18 - - 45 100 

1.4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 45 13 11 21 - - 45 100 
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ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเดก็ตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพตั้งแต่ 

3 ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพฒันาการด้านรา่งกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

85.81 

1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 

37 21 3 3 7 3 27 72.98 

1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ 

37 22 5 6 4 - 33 89.16 

1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

37 25 5 5 2 - 35 94.60 

1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และส่ิงเสพติด 

37 21 9 2 5 - 32 86.49 

มาตรฐานที่ 1.2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 94.06 
1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 37 37 - - - - 37 100.00 

1.2.2 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 37 24 4 2 7 - 30 81.09 

1.2.3 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 37 22 3 8 4 - 33 89.19 

1.2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

37 37 - - - - 37 100.00 

1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 37 37 - - - - 37 100.00 

มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 97.98 

1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง ม ี
วินัย 37 28 5 1 3 - 34 91.90 

1.3.2 ประหยัดและ
พอเพียง ดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

37 33 4 - - - 37 100.00 
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พัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวนของเดก็ตามระดับคุณภาพ จำนวน
เด็กที่ได้
คุณภาพ
ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

สรุปร้อยละ
ของจำนวน

เด็กที่ได้
คุณภาพตั้งแต่ 

3 ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
 

ปาน
กลาง 

 

กำลัง
พัฒนา 

1.3.3 ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

37 33 1 3 - - 37 100.00 

1.3.4 ประพฤติตนตาม
มารยาท วัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 

37 37 - - - - 37 100.00 

มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

89.19 

1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ 
ตั้งคำถาม และค้นหา
คำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

37 24 1 9 3 - 34 91.90 

1.4.2 มีความสามารถใน
การคิดรอบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

37 15 8 9 5 - 32 86.49 

1.4.3 มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 37 15 8 10 4 - 33 89.19 

1.4.4 มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยี 

37 3 22 4 8 - 29 78.38 

1.4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 37 26 5 6 - - 37 100.00 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

พอใช้ ดี ดีมาก 

การอา่นออกเขียนได้ 37 - - - - - - 

หมายเหตุ : เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถเข้าร่วมการ
ทดสอบได้ เพื่อป้องการแพร่ระบาดแก่นักเรียน และครู 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 37 86.49 13.51 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 46 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 53 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 94.23 5.77 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 53 98.11 1.87 0.00 0.00 

รวม 288 279 9 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 96.87 3.13 0.00 0.00 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 37 56.76 37.84 5.40 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 70.21 29.79 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 46 58.70 41.30 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 53 83.02 16.98 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 84.62 13.46 1.92 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 53 81.13 10.87 0.00 0.00 

รวม 288 212 73 3 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 73.61 25.35 1.04 0.00 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 38 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 47 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 47 47 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 53 53 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 52 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 53 53 - 

รวม 290 290 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100 - 

  

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

ด้าน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 288 79.51 20.49 0.00 0.00 
2.ด้านความสามารถในการคิด 288 71.18 28.82 0.00 0.00 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 288 73.61 25.69 0.70 0.00 
4.ด้านความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 288 80.90 18.40 0.70 0.00 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 288 90.63 9.37 0.00 0.00 

รวม 288 228.01 59.18 0,10 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 100 79.17 20.55 0.28 0.00 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
 
1. จุดเด่น 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ On-demand, On-Line 
และOn- hand ทำให้เด็กสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพและมี
ความสุข 
 2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และมีการประเมินผล
พัฒนาการเด็กร่วมกันตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีความร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 กระบวนการบริหารจัดการ ครูและบุคลากร มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่เข้ากับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยยังคงมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา 

8 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก มีการสนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี ให้กับครูและบุคลากร ในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ 

9 การวัดประเมินผล มีเกณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกต, การสัมภาษณ์ , การทดสอบ
รายบุคคล (การอ่าน), การทำชิ้นงาน ฯลฯ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียน มีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 

10 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลนักเรียนมากขึ้น 
11 นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายได้ด้วย

ตนเอง 
12 นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น จากการวัดประเมินผลที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้กำหนด

เง่ือนไขและกรอบแนวคิดในการทำงานในการสร้างนวัตกรรม 
13 ครูมีผลงาน สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
 

2. จุดควรพัฒนา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 การสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. สถานศึกษายังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
2. สถานศึกษายังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สื ่อเทคโนโลยี และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี

เสถียรภาพ 
3. สถานศึกษาต้องมีการปรับหลักสูตร ตัวชี ้วัดที่เป็นรูปธรรมในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการที่

เชื่อมโยงกับวิชาการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) ในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลตนเองมากขึ้น 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะในการสร้างและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2. การส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการทำงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ

พัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การสนับสนุน มุ่งส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ แนวทางการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียนในการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การแข่งขันต่าง ๆ ที่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียนได้  
 
4. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สถานศึกษามีมาตรการ
เตรียมพร้อมและแนวทางในการป้องกัน พร้อมกับแผนเผชิญเหตุในการรับมือกับสถานการณ์ 
 สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง และมีการเผยแพร่
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูในชั้นเรียนนั้นนอกจากการติดต่อสื่อสารทางตรงและการใช้โทรศัพท์แล้ว 
ครูแต่ละชั้นเรียนมีการสร้างกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการด้าน 
ต่าง ๆ ของเด็กแก่ผู้ปกครองโดยใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ มีการให้ผู้ปกครองเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน 
 
5. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมจากภาคส่วนตา่ง ๆ  
 2. จัดครู บุคลากรให้เพียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และเพยีงพอต่อจำนวนห้องเรียน 
 3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในการจัดการเรียนการสอน และทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่าง
เต็มรูปแบบ 
 4. ขอรับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากร ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

มอบ ณ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
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มอบ ณ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
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เด็กหญิงอัลยา  บุญฤดี  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2563 

นักเรียนรับทุนการศึกษาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
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เด็กหญิงพีรสินี  กมลรัตน์  เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
(ระดับประเทศ) ปี 2564 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมบัณฑติน้อย รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
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