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โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
รายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖/๓ 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๑๑ – ๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒ – ๔๑๘ – ๔๘๓๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) : 
chaomool@hotmail.com เว็บไซต์โรงเรียน http:// www.watchaomool.ac.th 
  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ีจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา 
 จำนวนนักเรียน ๓๓๗ คน จำนวนครูและบุคลากร จำนวน ๒๖ คน 
  ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นานณัฐกฤษ  จันทร์คณา   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๒๕๕ – ๑๕๙๙ 
                                     E-mail eak_cu๕๓@hotmail.com 
 

๒. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม)  
    ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
          มีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 
    ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

๓. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนบัสนุน 
          แบบสรุปสมุดรายงานประจำตัวเด็กระดับปฐมวัย  แบบสรุปบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย  แบบสรุป
บันทึกน้ำหนักส่วนสูง  แบบสรุปบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  แบบสรุปการประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนนุ 
         หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรปฐมวัย  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  วิจัยในช้ันเรียน  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เว็บไซต์โรงเรียนวัดเจ้ามูล  คุณวุฒิและแฟ้มสะสมผลงานของครูปฐมวัย  รายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย  สนามเด็กเล่น  มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   
          ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนนุ 
  ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการพิเศษของโรงเรียน  สนามเด็กเล่น  รายงานการประชุม
ผู ้ปกครองระดับปฐมวัย  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน  แผนการจัด
ประสบการณ์  หลักสูตรปฐมวัย   

------------------------------------------------------ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนบัสนุน  
  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้แบบ VARK Learning Style  กิจกรรม PLC  กิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกาย  บันทึกน้ำหนักส่วนสูงระดับช้ัน ป.๑ –  ป.๖  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  รายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ผลการสอบ RT ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ผลการสอบ 
NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ย้อนหลัง ๓ ปี  ผลการสอบ O – NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ย้อนหลัง ๓ ปี  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ัน ป.๑ –  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                       
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนบัสนุน   

           แผนปฏิบัติราชการประจำปี  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รายงานการประชุมผู้ปกครอง  สมุดนิเทศ  
เกียรติบัตรครู/คำส่ังประชุมอบรม/บันทึกการไปราชการ  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนบัสนุน 

              หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ VARK Learning Style  โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษากิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก การผลิตส่ือ
และใช้สื ่อประกอบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙       
(COVID – ๑๙)  
  
๔. จุดเด่น 
   ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ มีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ นอกจากนี้สถานศึกษายังมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –  ๑๙) ส่งเสริมการ
ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนอย่างหลากหลาย มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 
ตลอดจนโรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 
และภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐ % เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหาและ
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 
 
๕. จุดควรพัฒนา 
                โรงเรียนควรพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการใช้
ทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า จัดหาบุคลากรในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เช่น ครูปฐมวัย ครูบรรณารักษ์ 
รวมทั้งสนับสนุนให้ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การเคารพต่อกฎ กติกา มารยาท ในสังคมของผู้เรียน 
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๖. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                  พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย
ของผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาท่ีสามด้วย ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้เขียนรายงาน 

                                                                                   (นายณัฐกฤษ  จันทร์คณา) 

                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

                                                                               วันท่ี  ๓๐  เมษายน พ.ศ. 256๕ 
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ก 

 

คำนำ 
  

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีสาระบัญญัติในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา ๔๘ กำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 โรงเรียนวัดเจ้ามูล จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผล
การดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็น
ฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

           (นายณัฐกฤษ  จันทร์คณา) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
                        ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
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ข 

 

สารบัญ 
 
เร่ือง  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร   
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
         ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ๑ 
         ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๔๑ 
         ส่วนท่ี ๓ สรุปผลการพัฒนา  ๗๒ 
         ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก  ๗๕ 
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๑ 

 
 

 

 

 

 

         โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที ่ ๒๖/๓
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๑๑ – ๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒ – ๔๑๘ – ๔๘๓๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :       
chaomool๕๘@hotmail.com เว็บไซต์โรงเรียน http:// www.watchaomool.ac.th 

 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๓ ขวบ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่ ๖ เนื ้อที ่ จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน           
๔๒ ตารางวา   

  เขตพื้นที่บริการ มี ๘ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ชุมชนโค้งกระเทียม ชุมชนวัดท่าพระ      
ชุมชนวัดดีดวด ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ ซอย ๙       
และชุมชนวัดราชสิทธารามฯ 

 
 

            โรงเรียนวัดเจ้ามูลประกาศจัดตั้งในสมัย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื ่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ สังกัด นครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยท่านเจ้าคุณพระโสภณสมาธิคุณ     
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลองค์ที่ ๑๕ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา เป็นสถานที่สร้าง
โรงเรียนวัดเจ้ามูล มีนายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก และได้เปิดการเรียนการสอน    
เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ เปิดสอนครั้งแรกในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ – ๗  
 

 
 
   

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

mailto:chaomool๕๘@hotmail.com
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒ 

 
 
 
  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้โอนไปสังกัดองค์การประถมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง 
 

 ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๓ ห้องมีนักเรียนจำนวน ๑๐ คน 
 

 ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ รับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ เพิ ่มอีก ๑ ห้องเรียน รวมเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔ ห้องเรียน นักเรียน จำนวน ๑๒๔ คน ทำการสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดทำการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ได้เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาในช้ันเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อม ๑ ปี 
ก่อนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ มีนักเรียน
ร่วมอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๓ คน และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ จำนวน ๗ คน 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อม ๒ ปี ก่อนเข้าเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้เปิดทำการสอนในช้ันอนุบาลปฐมวัย (๓ ขวบ) เพื่อเตรียมความพร้อม ๓ ปีก่อนเข้า
เรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับการประเมินจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และได้ร ับคัดเลือกเป็นโรงเรียน หนึ ่งอำเภอหนึ ่งโรงเรียนในฝัน โอนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
มีนักเรียน จำนวน ๔๕๖ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มี
นักเรียน จำนวน ๔๒๙ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน 
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๓ 

 

 

  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน ในฝันเมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ๒๕๕๑ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา (หน่วยพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา) ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื ่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามหนังสือ ที่ มศ ๐๐๐๖/(ว)๒๗๒๕ และได้รับรางวัลการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี ๖ คิดคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สูงกว่าทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษา
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้าน ประถมศึกษา 
เมื่อ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตามหนังสือรับรองที่ สมศ. ๒๕๔๐๕/๒๕๕๖ และ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา) 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้นำส่ือเทคโนโลยีมาใช้อย่างล้ำสมัย และเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๔ 

 
 
 
           ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 

           ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) 
 

แผนที่โรงเรียน 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๕ 

 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

 
 

  ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นายณัฐกฤษ  จันทร์คณา โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๒๕๕ – ๑๕๙๙  
e-mail  eak_cu๕๓@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา ๖ เดือน  
           ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  …–.….  คน 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๖ 
 
 
 
 

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๖๔) 
  

           ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
           ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๓๓๗ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ช้ันอนุบาล ๑/๑ ๑ ๑๙ ๒๐ ๓๙ ๓๙ 
ช้ันอนุบาล ๒/๑ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐ ๒๐ 
ช้ันอนุบาล ๒/๒ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๗ 
ช้ันอนุบาล ๓/๑ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ ๒๐ 
ช้ันอนุบาล ๓/๒ ๑ ๘ ๑๑ ๑๙ ๑๙ 
รวมระดับอนุบาล ๕ ๕๗ ๕๘ ๑๑๕ ๑๑๕ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ๑ ๘ ๙ ๑๗ ๑๗ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ๑ ๙ ๙ ๑๘ ๑๘ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ ๑ ๙ ๑๐ ๑๙ ๑๙ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙ ๑๙ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ๑ ๑๕ ๕ ๒๐ ๒๐ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ ๑ ๘ ๑๔ ๒๒ ๒๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ๑ ๑๔ ๘ ๒๒ ๒๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ ๒๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๑ ๑๕ ๕ ๒๐ ๒๐ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ ๑๗ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ๑ ๑๐ ๕ ๑๕ ๑๕ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ ๑ ๓ ๘ ๑๑ ๑๑ 

รวมระดับประถมศึกษา ๑๒ ๑๒๔ ๙๘ ๒๒๒ ๒๒๒ 
รวมทั้งหมด  ๑๗ ๑๘๑ ๑๕๖ ๓๓๗ ๓๓๗ 
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๗ 

 
 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นายวิทยา  ศรีอาราม ๓๐ ๕ ปี 

 
ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ป.๓ – ป.๔ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๒๔ 

๒ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก 
 

๒๙ ๔ ปี 
 

ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ป.๕ – ป.๖ 
 

๒๒ 

๓ นางสาววาริพินทุ์  สุขสิงห ์ ๒๗ ๒ ปี 
 

ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์   

ป.๕ – ป.๖ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๗๐ 

๔ นางสาวโสภิตา  บัวพรม ๔๗ ๑ ปี 
 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ป.๓ – ป.๔ 
 

๓๐ 

๕ นางสาวภคมน  บุตะเคียน 

 

๓๗ ๗ ป ี
 

ครู วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 

ป.๔ – ป.๖
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

๗๒ 

๖ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอ่ิม ๒๘ ๔ ป ี
  

ครู บธ.บ. การเงิน วิทยาศาสตร์ 

 ป.๑ – ป.๓ 

๒๔ 
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๘ 

 
 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป ี
๗ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข 

 

๓๖ ๗ ป ี ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์  
ป.๒, ป.๓,  
ป.๕ 
คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๖๐ 

๘ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
 

๔๙ ๙ ป ี
 

ครู ค.บ. ประถมศึกษา สังคมศึกษา  

ป.๑ – ป.๓
ภาษาไทย  

ป.๑ – ป.๒ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 

๒๒ 

๙ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 
 

๒๙ ๓ ป ี
 

ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

ป.๔ – ป.๖ 
ประวัติศาสตร์  

ป.๔ – ป.๖ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

๔๓ 

๑๐ นายศม  มั่นใจตน ๒๘ ๔ ปี ครู กศ.บ. สุขศึกษาและ  
พลศึกษา 

สุขศึกษา  

ป.๔ – ป.๖ 
พลศึกษา  

ป.๑ –  ป.๖ 

๒๔ 

๑๑ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์
 

๔๙ ๕ ป ี
 

ครู วท.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา  

ป.๑ – ๓   
ภาษาอังกฤษ ป.๑ 
ภาษาไทย ป.๑ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๐ 
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๙ 

 
 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๑๒ นางสาวจุฬามณี  สิงหค์าน 

 
๒๘ ๑ ป ี

 
ครู ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ ป.๑ – ป.๖ 

ประวัติศาสตร์  

ป.๑ – ป.๓ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

๖๒ 

๑๓ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์ 
 

๓๔ ๘ ป ี
 

ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ป.๓ – ป.๖ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๔๓ 

๑๔ นางสาวฐาปนี  ทองมิง่ 
 

๓๒ ๗ ป ี
 

ครู ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.๒ 
ภาษาไทย ป.๒ 

๒๔ 

 
 
 

   จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  1๒  คน คิดเป็นร้อยละ 85.71    
  จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  2  คน คิดเป็นร้อยละ 14.29    
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๑๐ 

 
 

 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 
 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล ๓๐ ๕ ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
ป.๑, ป.๔, ป.๖ 
คณิตศาสตร์ 
ป.๑ 

งบจัดสรร 
พนักงานราชการ 

๒ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ ๓๗ ๙ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์/ 
อ.๑ 

ขาดแคลนครู 
ขั้นวิกฤต 

๓ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณ ี ๓๑ ๖ ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์/ 
อ.๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๔ นางสาวนิตยา พืชทองหลาง ๒๘ ๖ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์/ 
อนุบาล ๒ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๕ นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน 

 

๒๕ ๓ ศป.ม. ศิลปะ ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์/ 
อนุบาล ๒ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๖ นายสัมฤทธิ์  เทยีนโชติ ๕๘ ๒๖ – – ดนตรี  

ป.๑ – ป.๖ 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
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๑๑ 

 
 
 
 
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

๗ นายวินัย  สังพะบุโชติ ๖๑ – ป. ๗ – ช่างส ี เงินอุดหนุน 

๘ นางสาวจรัญญา  จันคำ ๒๗  – ศศ.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

คืนครูสู่ห้องเรียน 

๙ นางธีรภัทร  ผลเจริญ ๕๗ ๑๘ ป. ๔ – พี่เลี้ยงอนุบาล เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑๐ นางอลิษา  พุ่มชูศรี ๕๓ ๑๖ ม. ๖ – พี่เลี้ยงอนุบาล เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑๑ นางปัญจพร  นาคผ่อง ๕๙ ๕ ปวส. – พี่เลี้ยงอนุบาล เงินอุดหนุน 
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๑๒ 

 

 

สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑ – ๑ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  – – – 
ครู ค.ศ.๔ – – – 
ครู ค.ศ.๓ – – – 
ครู ค.ศ.๒  – – – 
ครู ค.ศ.๑ ๔ ๘ ๑๒ 
ครูผู้ช่วย – ๒ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๓ ๔ 
ลูกจ้างประจำ       – ๒ ๒ 
พนักงานราชการ    – ๑ ๑ 
ลูกจ้าง ๑ ๓ ๔ 
อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................... – – – 

รวม ๗ ๑๙ ๒๖ 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจำนวน ๒ หลัง อาคารประกอบจำนวน ๒ หลัง ห้องส้วม ๓๑ ห้อง สระว่ายน้ำ  –    
สนามเด็กเล่น  ๑  สนาม สนามฟุตบอล  –  สนาม สนามบาสเก็ตบอล   –    สนาม สนามเทนนิส  –   สนาม  
สนามวอลเลย์บอล  –  สนาม อื่น ๆ  ๑  สนาม (สนามอเนกประสงค์) 
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๑๓ 

 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 715,000 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 715,000 
เงินนอกงบประมาณ 3,969,768 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,933,743.94 
เงินอื่นๆ(บริจาค) 359,968 งบอื่นๆ(เงินเดือน/ค่าจ้าง) 256,500 

รวมรายรับ 5,044,736 รวมรายจ่าย 3,905,243.94 
 
 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.......14.17.............ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ........58.15............ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด มีประชากรประมาณ ๕๓,๐๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเจ้ามูล ชุมชนวัดเจ้ามูล บ้านเช่า และอาคารพาณิชย์ อาชีพหลักของชุมชน คือ
อาชีพ รับจ้าง ค้าขายแผงลอย ค้าขายในอาคารพาณิชย์ อาชีพอิสระ และรับราชการ เนื่องจาก คนในชุมชนเป็นคน
ในพื้นที่น้อย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด ย้ายท่ีอยู่บ่อยระยะประมาณ ๑ – ๒ ปี ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว การเชิดสิงโต และกระต้ัว 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๙๓,๖๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๓ - ๔ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
     โอกาสของโรงเรียน 
  (๑) ชุมชนให้การสนับสนุน 
  (๒) ครูได้รับการพัฒนา 
  (๓) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
  (๔) ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากทางราชการ เช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง        
เจ้าหน้าท่ีธุรการ และครูพระจากวัดท่าพระ วัดเจ้ามูล และวัดชิโนรส 
                     (๕) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรช่วยสอนโดยจัดจ้างด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน  
  (๖) ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
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๑๔ 

 
 
 
  (๗) ได้รับการบริจาคทุนการศึกษาจาก เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระ มูลนิธิสวัสดิการ
โรงเรียนวัดเจ้ามูล สวัสดิการครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล สหกรณ์โรงเรียนวัดเจ้ามูล อดีตครู ศิษย์เก่า และมูลนิธิ           
กัลป์ยาณวิสุทธิ์ 
 
     ข้อจำกัดของโรงเรียน 
  (๑) ขาดแคลนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูศิลปะ       
และครูบรรณารักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสอนหลายวิชา อีกท้ังต้องรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ มากเกินไป 
  (๒) ครูต้องไปเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยครั้ง จึงไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ไม่เต็มเวลา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง 
   (๓) วัสดุอุปกรณ์และส่ือในการจัดการเรียนรู้ ชำรุด เก่า และเส่ือมสภาพ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ปฏิบัติการทางภาษา 
                     (๔) ขาดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องศิลปะ และห้องการศึกษาพิเศษ  
   (๕) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้อย ไม่มีเวลา
เอาใจใส่บุตรหลาน ทำให้นักเรียนมาสาย ขาดเรียนบ่อย มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
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๑๕ 

 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

  รายวิชาพื้นฐาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร์     
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
      เศรษฐศาสตร์ 
      ภูมิศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
  รายวิชาเพิ่มเติม   
     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ดนตรี นาฏศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ – เนตรนารี 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

      ชุมนุม  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     กิจกรรมเพื่อสังคม และ  
     สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ปี 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 
 
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๖๓  ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๒.๕๕๐ เล่ม 
    – การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มยืมคืนหนังสือ 
    – จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  ๒๕  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  
                    ๔.๔๕ ของนักเรียนท้ังหมด 
 
  ๒) ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ ห้อง ได้แก่ 
  – ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง 
                  – ห้องปฏิบัติการทางภาษา             จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องนักธุรกิจน้อย   จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องอาเซียนศึกษา  จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย  จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องดนตรี - นาฏศิลป์  จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องสมุด    จำนวน ๑ ห้อง   
  – ห้อง ICT    จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องพยาบาล   จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องโสตทัศนูปกรณ์  จำนวน ๑ ห้อง 
  – ห้องสหกรณ ์    จำนวน ๑ ห้อง 
 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน  ๔๒  เครื่อง ดังต่อไปนี้ 
   – ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒๗ เครื่อง 
   – ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน  ๒๗  เครื่อง 
     จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๖๐ คน ต่อวัน 
                   คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓ ของนักเรียนท้ังหมด 
   – ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน  ๑๕  เครื่อง 
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๑๗ 

 
 
 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 
๒. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๕. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๖. ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
๗. ห้องสมุด 
๘. ห้องอาเซียนศึกษา 
๙. ห้อง ICT 
๑๐. ห้องนักธุรกิจน้อย 
๑๑. ห้องพยาบาล    
๑๒. ห้องโสตทัศนูปกรณ์     
๑๓. ห้องสหกรณ ์

๔๔๐ 
๔๔๐ 
๑๒๐ 
๔๔๐ 
๖๓๐ 
๒๐๐ 
๓๐๑ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 

  ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดเจ้ามูล 
๒. วัดท่าพระ 
๓. อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
๔. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. วิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗. วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
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๑๘ 

 
 
 
  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
    ๖.๑ พระอาจารย์ ทรงศักดิ์  เขมจาโร วัดท่าพระ ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี     
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๓๒ ครั้ง/ปี 
    ๖.๒ พระอาจารย์ สมหมาย วรธมฺโม วัดเจ้ามูล ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๓๒ ครั้ง/ปี 
    ๖.๓ พระอาจารย์ นที ชิตธมโม วัดเจ้ามูล ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๓๒ ครั้ง/ปี  
     ๖.๔ พระอาจารย์ กฤตณ์ธิชัย วัดเจ้ามูล ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๓๒ ครั้ง/ปี 
     ๖.๕ พระอาจารย์ สมภาส วัดเจ้ามูล ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๓๒ ครั้ง/ปี 
    ๖.๖ นายสุริยัน  ประจิตร ให้ความรู้เรื่องกีฬาวอลเล่ย์บอลและฟุตซอล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จำนวน ๔๐ ครั้ง/ปี 
                 ๖.๗ คณะนักศึกษาพยาบาลจากศิริราชพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง การป้องกันดูแลรักษาและกำจัด
โรคเหา จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
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๑๙ 

 
 
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 

 
 

๑. ได้รับรางวัลโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ 
   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C 
   และมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
   ประจำปี ๒๕๖๔ 

– สพป.กทม. 
 
 

ผู้บริหาร ๑. นายณัฐกฤษ  จันทร์คณา ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และแต่งต้ัง 
    เป็นประธานคณะกรรมการคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
    ประเมินสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ัน 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย และคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized 
    Item Bank System : SIBS) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. นายณัฐกฤษ  จันทร์คณา ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา 
    ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

– สพฐ 
 
 
 
 
– สพฐ 
 

ครู ๑. นายศม  มั่นใจตน ได้รับรางวัลครูดีศรีประถม 
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. นายวิทยา  ศรีอาราม ได้รับรางวัลครูดีศรีประถม 
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

– สพป.กทม. 
 
– สพป.กทม. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๐ 

 
 
 
  ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓ - ๕ โครงการ) 
 
 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนา  
    ป้องกันและแก้ไข   
    ปัญหาให้ผู้เรียนมี 
    พัฒนาการเต็ม 
    ศักยภาพ 
 ๒. ให้ผู้เรียนมี 
     คุณลักษณะท่ีพึ่ง  
     ประสงค์มีภูมิคุ้มกัน  
     ท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพ 
     ชีวิตท่ีดี 
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมี 
     ทักษะการดำรงชีวิต 
     และรอดพันจาก 
     วิกฤตท้ังปวง 
 

๑. เสนอและขอ 
   อนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมช้ีแจง   
    คณะครูเกี่ยวกับ 
    การดำเนินงาน 
    โครงการฯ 
๓. แต่งต้ัง 
    คณะทำงาน 
๔. กำหนดกิจกรรม 
    ดำเนินงาน  
๕. นิเทศ กำกับ  
    ติดตามการ    
    ดำเนินการ 
    กิจกรรมท่ี 
    กำหนด 
๖. ประเมินผลการ 
    ดำเนินการ 
    กิจกรรม 
๗. สรุปผลและ  
    รายงานผลการ  
    ดำเนินงาน 
    โครงการ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
    ได้รับความช่วยเหลือ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี 
    ทักษะและมี 
    สัมพันธภาพกับเพื่อน  
    ครู ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๑ 

 
 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓ - ๕ โครงการ) (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการโรงเรียนสุจริต ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  
   นักเรียน ตระหนักรู้   
   เข้าใจและมี 
   กระบวนการคิด  
   อย่างมีเหตุผล มี 
   ความกล้าหาญทาง 
   จริยธรรม มีส่วนร่วม 
   ในระดมปัญญา การ  
   ป้องกันการทุจริต  
   การปลูกฝังจิตสำนึก 
   และสร้างเครือข่าย 
   ในชุมชนในสังคมใน 
   การต่อต้านการ 
   ทุจริตทุกรูปแบบ  
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน 
    มีส่วนร่วมในการ 
   พัฒนาผู้เรียนให้ 
   เกิดผล ๓ ด้าน  
   กล่าวคือ  
   หล่อหลอมนักเรียน 
   กล้าหาญทาง 
   จริยธรรม สร้าง 
   ปัญญาให้นักเรียน 
   เป็นคนดี คนเก่ง  
  และพัฒนาชีวิตให้ 
  มั่นคง 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมครูกลุ่ม  
    สาระการเรียนรู้   
    สังคมศึกษา   
    เพื่อกำหนด   
    แนวทางการ 
    ดำเนินกิจกรรม 
๓. แต่งต้ัง   
    คณะทำงาน 
๔. กำหนดกิจกรรม 
    ดำเนินงาน 
๕. นิเทศ กำกับ   
    ติดตาม  
    การดำเนินการ 
๖. ประเมินผลการ   
    ดำเนินการ 
    กิจกรรม 
๗. สรุปผลและ 
    รายงานผลการ  
    ดำเนินงาน 
    โครงการ 

 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ม ี
    ความพึงพอใจในการ 
    ร่วมกิจกรรมโครงการ 
    โรงเรียนสุจริต 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐    
   ตระหนักถึงคุณค่า เห็น 
   ความสำคัญของของการ 
   ป้องกันการทุจริต   
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๒ 

 
 
๑๐.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓ - ๕ โครงการ) (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการส่งเสริมการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
และส่ิงแวดล้อมท่ีมี
บรรยากาศเอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

๑. ด้านปริมาณ 
  - ผลการดำเนินงาน 
    ของทุกกิจกรรม   
    เป็นไปตาม   
    เป้าหมายของทุก   
    กิจกรรมไม่ต่ำกว่า    
    ร้อยละ 80 
๒. ด้านคุณภาพ      
  - บุคลากรในโรงเรียน   
    และนักเรียนมีความ 
    พึงพอใจในการใช้    
    บริการระบบ   
    เทคโนโลยี   
    สารสนเทศ  
    แหล่งเรียนรู้ 
    และส่ิงแวดล้อม     
    ภายในโรงเรียน 
 
 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมครูกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้  
    วิทยาศาสตร์   
    เพื่อกำหนดแนว 
    ทางการดำเนิน 
    กิจกรรม 
๓. แต่งต้ัง 
    คณะทำงาน 
๔. กำหนดกิจกรรม 
    ดำเนินงาน 
๕. นิเทศ กำกับ  
    ติดตาม  
    การดำเนินการ   
    กิจกรรมท่ี 
    กำหนด 
๖. ประเมินผลการ 
    ดำเนินการ 
    กิจกรรม 
๗. สรุปผลและ 
    รายงานผลการ   
    ดำเนินงาน 
    โครงการ 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
    ของกิจกรรมดำเนินการ  
    ได้ตามเป้าหมาย 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
    ของผู้ใช้บริการมีความ 
    พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๓ 

 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

  

 

 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น ระดับคุณภาพ 
๒.๑มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
  
 
 
 

๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๔ 

 
 
 
 
 
๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 

 
 
 
 

๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๕ 

 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 

 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา รอบสี่ 
 
การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑ คุณภาพของเด็ก ดี 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี 

 
จุดเด่น 
   

 ด้านคุณภาพของเด็ก 
    เด็กมีความร่างเริงแจ่มใส มีการพัฒนาตามจุดเน้นของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ขอ ง
สถานศึกษา 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
    ๒. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้ปกครอง ครู ชุมชนและเด็ก 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๖ 

 
 
   ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    ๑. ครูจบการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณ์ปฐมวัย 
   ๒. ครูมีความตระหนัก มุ่งมั่น พยายามในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
   

  ด้านคุณภาพของเด็ก 
     การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กด้านร่างกาย 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. การจัดแหล่งเรียนรู้ในช้ันเรียนและนอกห้องเรยีน 
   ๒. การดูแล ป้องกัน นกนกพิราบเข้าไปในโรงอาหารขณะท่ีเด็กรับประทานอาหา 
  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    การจัดทำส่ือการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    ๑. นักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
พร้อมเพรียง สวยงาม ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาด้วยความต้ังใจ สอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างเด่นชัด 
    ๒. นักเรียนส่วนใหญ่มีผลงานในเชิงสุนทรียภาพ แสดงถึงการกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ด้วยความมั่นใจ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีผลงานเป็น       
ท่ีปรากฏ 
    ๓. นักเรียนส่วนใหญ่มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส สนใจใฝ่เรียนรู้ ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากส่ิง   
เสพติด มีสุขภาพกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๗ 

 
 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
    ๒. สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี
๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค “เรื่องการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคช่ันผู้ช่วยครูสอนคณิตศาสตร์” 
    ๓. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้ปกครอง ครู ชุมชนและเด็ก 
    ๔. สถานศึกษาจัดอำนวยความสะดวกในเรื่องสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และการทำส่ือการสอนให้แก่คณะครู 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๑. ครูพัฒนา Application ผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ ในการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
และส่งเสริมนักเรียนทำโครงงานการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา Development of Chat Robot Prototype Robot 
Prototype ท่ีสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่านทางเสียงและข้อความ 
    ๒. ครูส่งเสริมทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมเจ้ามูลหัตถกรรม โดยนักเรียนมีผลงานท่ีสามารถสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 
  

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
   ๒. ความสนใจใฝ่รู้ คิดค้น สร้างผลงาน นวัตกรรมของนักเรียน 
   ๓. การใช้ทรัพย์สินส่วนตนของนักเรียนและทรัพย์สินส่วนรวมของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกอาคาร 
    ๒. การดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
    ๓. ความปลอดภัย จากนกพิราบของสถานท่ีรับประทานอาหาร 
    ๔. การพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญของผู้เรียน 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๒๘ 

 
 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
    ๑. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
   ๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning การใช้สื ่อการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหา 
    ๓. การจัดทำเครื่องมือประเมินผลนักเรียนภาคปฏิบัติ 
   ๔. การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ข้อเสนอแนะระดับปฐมวัย 
 

  ด้านคุณภาพของเด็ก 
    เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ควรได้รับการดูแลและติดตาม ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการรู้จัก
เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์นำมาให้เด็กบริโภค ตลอดถึงการใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ีแท้จริง
ในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน 
    กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. สถานศึกษาควรจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้มีมากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ควรปรับปรุง
สวนวิทยาศาสตร์ที่มีแล้วให้สามารถให้ความรู้แก่เด็กได้ดี หรือต้นไม้พูดได้ หรืออาจเป็นในเรื่องของคณิตชวนคิด  
การจัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนควรมีการปรับเปลี่ยนและมีขนาดที่ชัดเจนเพื่อให้เด็กสามารถ เห็นและครูพา
ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เด็กมากข้ึน 
    ๒. สถานศึกษาควรติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยดับเพลิง เพื่อขอรับการบริการในเรื่อง
การฝึกซ้อมหนีไฟ หรือฝึกการกู้ชีพให้แก่บุคลากรและเด็กทุกปี 
    ๓. สถานศึกษาควรจัดทำตาข่ายเพื่อกันนกพิราบไม่ให้บินเข้าไปในโรงอาหาร เพราะอาจเป็นท่ีมาของ
เช้ือโรคต่าง ๆ ได้ โดยอาจปรับเปล่ียนเส้นทางการเดินเข้าโรงอาหารผ่านทางด้านในอาคารกำหนดการดำเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    ครูควรจัดทำสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสอดคล้องกับบริบทของเด็กให้มากขึ้น โดย
การวิเคราะห์กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และร่วมกันสร้างสื่อการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแต่ละกลุ่ม หรือเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบเฉพาะทาง 
    กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
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๒๙ 

 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์แก่เด็ก โดยเฉพาะใช้ในการพัฒนา     
ในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น 
 

ข้อเสนอแนะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    ๑. โรงเรียนควรพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะดังกล่าวในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๒. โรงเรียนควรจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียนโดยการระดมทุนจากภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อความเป็นคนไทยยุคใหม่ที่มีวัฒนธรรม โดยการบูรณาการ     
การเรียนรู้ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๓. ครูประจำชั้นและผู้ปกครองร่วมมือกันพัฒนานักเรียนด้านความประหยัด ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินส่วนตน จิตอาสาดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมส่วนรวมท้ังท่ี
บ้านและที่โรงเรียน และกำหนดกิจกรรมรายงานผลการพัฒนาร่วมกันในโอกาสวันสำคัญของโรงเรียนกำหนดการ
ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. สถานศึกษาควรจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายอาคารเรียนและภายนอกอาคารเรียนให้มีมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
เช่น ควรปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์ที่มีแล้วให้สามารถให้ความรู้แก่เด็กได้ดี หรือต้นไม้พูดได้ หรืออาจเป็นในเรื่อง
ของคณิตชวนคิด การจัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนควรมีการปรับเปล่ียนและมีขนาดท่ีสามารถ 
มองเห็นชัดเจนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น 
    ๒. สถานศึกษาควรติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยดับเพลิง เพื่อขอรับการบริการในเรื่อง
การฝึกซ้อม  หนีไฟ หรือฝึกการกู้ชีพให้แก่บุคลากรและเด็ก 
    ๓. สถานศึกษาควรจัดทำตาข่ายเพื่อป้องกันนกพิราบมิให้เข้าไปในโรงอาหาร เพราะอาจนำมาซึ่งเช้ือ
ไวรัสจากนกได้โดยอาจเปล่ียนเส้นทางการเดินของเด็กท่ีจะเข้าไปในโรงอาหารผ่านประตูช่องทางอื่น 
    ๔. ครูควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญ และควร
รีบปรับปรุงระบบการสืบค้นให้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งบันทึกสถิติการเข้าใช้ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม ท่ี
หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการใฝ่รู้ของนักเรียน 
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๓๐ 

 
 
    กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๑. ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยการใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายและนำผลการประเมินมาจัดทำ
เป็นสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช้ได้เป็นปัจจุบัน 
    ๒. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกกลุ่ม
สาระเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ๓. ครูควรสร้างเครื่องมือในการประเมินผลภาคปฏิบัติท่ีสามารถวัดผลได้ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    ๔. ครูควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
และมีการบันทึกร่องรอยของการพัฒนาให้เห็นเชิงประจักษ์ 
    กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
 

    ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างผสมกลมกลืนรอบด้านไร้ขีดจํากัด เป็นเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครรุ่นใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ผลจากการดำเนินงานสถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค “เรื่องการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชั่นผู้ช่วยครูสอนคณิตศาสตร์”เพื่อ
นำมาใช้เป็นครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยครูสอนคณิตศาสตร์นี้สามารถหาค่านิพจน์ แก้สมการ สร้างโจทย์    
ท่องสูตรคูณและสนทนาทั่วไปได้ โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ได้ผ่านการพูดหรือการพิมพ์
ตัวอักษร นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่วนเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสอบ เกมและ
ความรู้ โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ เกมและหาความรู้ตามความต้องการของตนเองได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ความสำเร็จในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถให้เด็กได้เข้าถึงแอปพลิเคช่ันดังกล่าวได้ เป็นการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีของคณะครูและให้มีการพัฒนาไปยัง
กลุ่มสาระอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
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๓๑ 

 
 
    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     การพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา Development of Chat Robot Prototype โดยหุ่นยนต์สนทนาท่ี
พัฒนาขึ้น สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่านทางเสียงและข้อความ และผู้ใช้สามารถมองเห็นและสัมผัสตัวหุ่นยนต์ได้
จริง ใช้ในการช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเป็นเครื่องคิดเลขท่ีส่ังการด้วยเสียงภาษาไทยได้ โดยโรงเรียนอาจ
พัฒนารูปแบบให้น่าสนใจต่อยอดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยื่นขอจดสิทธิบัตร 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
  ๑๔.๑ สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
   สภาพปัญหา 
         ๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ตรง ครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒. มีนโยบายนอกเหนือหลักสูตรมากเกินไป แต่จัดสรรงบประมาณให้น้อย 
         ๓. ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนมีไม่เพียงพอ 
                     จุดเด่น 

    ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 
         ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  
         ๒. สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ทำให้นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งประเภทชายและหญิง และการแข่งขันฟุตซอลชาย ประเภทรุ่นอายุไม่
เกิน ๑๑ ปี ในการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน 
         ๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ กิจกรรม     
เด่น ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตักบาตรสะสมบุญ 
กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ และกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้า  เช่น 
นำเสนอสาระความรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน และ กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า เป็นต้น 
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๓๒ 

 
 
 

    ด้านอาคารสถานที่ 
   ๑. ปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
  ๒. ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมใหส้ะอาด และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
  ๓. ปรับปรุงสภาพโรงอาหารให้เป็นสัดส่วน สะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
  ๔. ปูกระเบ้ืองห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
  ๕. จัดสภาพส่ิงแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ทาสีรั้วโรงเรียน 
                                และบริเวณสนาม 
  ๖. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของเด็กปฐมวัย  
 

   ด้านการสนับสนุนที่โรงเรียนได้รับ (เง่ือนไขสู่ความสำเร็จ) 
          ๑. ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากทางราชการ เช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง        
เจ้าหน้าท่ีธุรการ และครูพระจากวัดท่าพระ วัดเจ้ามูล และวัดชิโนรส 
                             ๒. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรช่วยสอนโดยจัดจ้างด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษาของ
โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากทางราชการเช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  ครูพี่เล้ียง เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ วิทยากรพิเศษโดยใช้เงินทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน และครูพระจากวัดท่าพระ 
  ๓. ได้รับการบริจาคทุนการศึกษาจาก เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระ มูลนิธิ
สวัสดิการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สวัสดิการครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล สหกรณ์โรงเรียนวัดเจ้ามูล อดีตครู ศิษย์เก่า          
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและมูลนิธิกัลปย์าณวิสุทธิ์ 
  ๔. ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
 

   จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ขาดแคลนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เช่น ครูปฐมวัยและครูบรรณารักษ์ นอกจากนี้
ครูผู้สอนยังสอนหลายวิชา อีกท้ังต้องรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ มากเกินไป  

  ๒. ครูต้องไปเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยครั้ง จึงไม่
สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เต็มเวลา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง 
          ๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ ชำรุด เก่า และเสื่อมสภาพ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ปฏิบัติการทางภาษา 
                             ๔. ขาดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องศิลปะ และห้องการศึกษาพิเศษ  
   ๕. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้อย    
ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน ทำให้นักเรียนมาสาย ขาดเรียนบ่อย มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
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๓๓ 

 
 

 ๑๔.๒ สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา 
  ๑. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้อย ไม่มี
เวลาเอาใจใส่บุตรหลาน ทำให้นักเรียนมาสาย ขาดเรียนบ่อย มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
  ๒. การโยกย้ายผู้บริหารจากต้นสังกัด ท่ีทำให้การพัฒนาขาดทิศทาง และไม่ต่อเนื่อง 

 จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมทั้งมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
  ๒. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา  

   จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 
พลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ยังต่ำ 

  ๒. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  
ไม่มาก 
  ๓. ยังไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 
   ๔. สถานศึกษายังขาดการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และการเน้นการใช้ผลการ
ประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนายังมีไม่มาก 

                   ๕. สถานศึกษาควรทำข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น ในการร่วมมือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๓๔ 

 

๑๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.๑ – ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๕ ๐ ๑ ๓ ๔ ๒ ๑๓ ๒ ๑๐ ๒๗ ๗๗.๑๔ 
คณิตศาสตร ์ ๓๕ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ ๓ ๒๖ ๓๒ ๙๑.๔๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๕ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑ ๑ ๗ ๒๑ ๒๙ ๘๒.๘๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๕ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๗ ๕ ๑๙ ๓๑ ๘๘.๕๗ 
ประวัติศาสตร์ ๓๕ ๐ ๒ ๐ ๘ ๒ ๑๒ ๓ ๘ ๒๓ ๖๕.๗๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕ ๐ ๐ ๑ ๓ ๖ ๘ ๖ ๑๑ ๒๕ ๗๑.๔๓ 
ศิลปะ ๓๕ ๐ ๑ ๑ ๒ ๔ ๕ ๓ ๑๙ ๒๗ ๗๗.๑๔ 
การงานอาชีพฯ ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๘ ๕ ๑๒ ๗ ๒๔ ๖๘.๕๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๕ ๐ ๐ ๙ ๑๑ ๖ ๓ ๖ ๐ ๒๖ ๗๔.๒๙ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๕ ๐ ๐ ๖ ๗ ๕ ๕ ๕ ๗ ๒๒ ๖๒.๘๖ 
คอมพิวเตอร์ ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๔ ๙ ๑๖ ๒๙ ๘๒.๘๖ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๓ ๙ ๑๙ ๓๑ ๘๘.๕๗ 
การป้องกันการทุจริต ๓๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๘ ๑๖ ๓๔ ๙๗.๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๓๕ 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙ ๐ ๐ ๔ ๓ ๑๐ ๙ ๕ ๘ ๓๒ ๘๒.๐๕ 
คณิตศาสตร ์ ๓๙ ๐ ๙ ๔ ๖ ๒ ๖ ๑ ๑๑ ๒๐ ๕๑.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙ ๐ ๒ ๒ ๓ ๒ ๘ ๗ ๑๕ ๓๐ ๗๖.๙๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๙ ๐ ๑ ๒ ๕ ๖ ๓ ๗ ๑๕ ๒๕ ๖๔.๑๐ 
ประวัติศาสตร์ ๓๙ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๒ ๗ ๒ ๑๓ ๒๒ ๕๖.๔๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๙ ๙ ๑๓ ๓๑ ๗๙.๔๙ 
ศิลปะ ๓๙ ๐ ๑ ๒ ๔ ๒ ๖ ๘ ๑๖ ๓๐ ๗๖.๙๒ 
การงานอาชีพฯ ๓๙ ๐ ๒ ๑ ๔ ๑ ๙ ๗ ๑๕ ๓๑ ๗๙.๔๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๙ ๐ ๑ ๒ ๑ ๔ ๑๑ ๗ ๑๓ ๓๑ ๗๙.๔๙ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๙ ๐ ๔ ๑ ๓ ๐ ๕ ๔ ๒๒ ๓๑ ๗๙.๔๙ 
คอมพิวเตอร์ ๓๙ ๐ ๒ ๑ ๐ ๓ ๘ ๓ ๒๒ ๓๓ ๘๔.๖๒ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓๙ ๐ ๑ ๐ ๓ ๒ ๓ ๗ ๒๓ ๓๓ ๘๔.๖๒ 
การป้องกันการทุจริต ๓๙ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑ ๕ ๓๐ ๓๖ ๙๒.๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๓๖ 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๒ ๐ ๔ ๔ ๓ ๓ ๕ ๔ ๑๙ ๓๔ ๘๐.๙๕ 
คณิตศาสตร ์ ๔๒ ๐ ๒ ๐ ๒ ๗ ๑๑ ๗ ๑๒ ๓๐ ๗๑.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒ ๐ ๓ ๑ ๒ ๔ ๗ ๔ ๒๑ ๓๒ ๗๖.๑๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๒ ๐ ๔ ๓ ๖ ๒ ๒ ๖ ๑๙ ๒๗ ๖๔.๒๙ 
ประวัติศาสตร์ ๔๒ ๐ ๓ ๐ ๕ ๖ ๖ ๐ ๒๒ ๒๘ ๖๖.๖๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๒ ๐ ๑ ๑ ๖ ๓ ๔ ๘ ๑๙ ๒๘ ๖๖.๖๗ 
ศิลปะ ๔๒ ๐ ๖ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒๙ ๓๑ ๗๓.๘๑ 
การงานอาชีพฯ ๔๒ ๐ ๓ ๐ ๑ ๑ ๗ ๙ ๒๑ ๓๒ ๗๖.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๒ ๐ ๒ ๓ ๒ ๓ ๖ ๑๓ ๑๓ ๓๘ ๙๐.๔๘ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔๒ ๐ ๐ ๕ ๔ ๒ ๑๒ ๑๒ ๗ ๓๒ ๗๖.๑๙ 
คอมพิวเตอร์ ๔๒ ๐ ๑ ๒ ๒ ๑ ๕ ๐ ๓๑ ๓๑ ๗๓.๘๑ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๓ ๑ ๓๔ ๓๘ ๙๐.๔๘ 
การป้องกันการทุจริต ๔๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๗ ๗ ๒๖ ๔๐ ๙๕.๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๓๗ 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๕ ๐ ๔ ๒ ๘ ๗ ๗ ๕ ๑๒ ๒๔ ๕๓.๓๓ 
คณิตศาสตร ์ ๔๕ ๐ ๐ ๑ ๒ ๘ ๒ ๔ ๒๘ ๔๒ ๙๓.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕ ๐ ๘ ๒ ๒ ๑๐ ๔ ๕ ๑๔ ๒๓ ๕๑.๑๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๑๓ ๒๓ ๔๓ ๙๕.๕๖ 
ประวัติศาสตร์ ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๖ ๒๒ ๔๔ ๙๗.๗๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๙ ๙ ๔ ๘ ๑๕ ๒๗ ๖๐.๐๐ 
ศิลปะ ๔๕ ๐ ๑ ๑ ๓ ๗ ๓ ๕ ๒๕ ๓๓ ๗๓.๓๓ 
การงานอาชีพฯ ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓ ๘ ๖ ๒๕ ๓๙ ๘๖.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๕ ๐ ๑ ๓ ๑ ๑๐ ๑๓ ๕ ๑๒ ๓๐ ๖๖.๖๗ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔๕ ๐ ๐ ๑ ๒ ๗ ๑๕ ๙ ๑๑ ๔๒ ๙๓.๓๓ 
คอมพิวเตอร์ ๔๕ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๒ ๘ ๔ ๑๔ ๒๖ ๕๗.๗๘ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔๓ ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 
การป้องกันการทุจริต ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑ ๑๖ ๒๔ ๔๔ ๙๑.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๓๘ 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖ ๐ ๕ ๗ ๒ ๒ ๓ ๓ ๑๔ ๒๐ ๕๕.๖๖ 
คณิตศาสตร ์ ๓๖ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๒ ๔ ๒๕ ๓๑ ๘๖.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖ ๐ ๙ ๑ ๕ ๒ ๔ ๓ ๑๒ ๑๙ ๕๒.๗๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๗ ๑๗ ๓๕ ๙๗.๒๒ 
ประวัติศาสตร์ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๔ ๑๗ ๓๕ ๙๗.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๐ ๓ ๑๖ ๒๙ ๘๐.๕๖ 
ศิลปะ ๓๖ ๐ ๑ ๐ ๒ ๒ ๒ ๗ ๒๒ ๓๑ ๘๖.๑๑ 
การงานอาชีพฯ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๒ ๒๔ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖ ๐ ๐ ๒ ๕ ๗ ๓ ๗ ๑๒ ๒๒ ๖๑.๑๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๖ ๐ ๑ ๑ ๐ ๒ ๙ ๖ ๑๗ ๓๒ ๘๘.๘๙ 
คอมพิวเตอร์ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑ ๖ ๑ ๒๕ ๓๒ ๘๘.๘๙ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๘ ๓๖ ๑๐๐.๐๐ 
การป้องกันการทุจริต ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๔ ๒๘ ๓๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๓๙ 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๗ ๘ ๓ ๓ ๕ ๑๑ ๔๒.๓๑ 
คณิตศาสตร ์ ๒๖ ๐ ๐ ๖ ๓ ๔ ๗ ๑ ๕ ๒๐ ๗๖.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖ ๐ ๐ ๒ ๕ ๖ ๔ ๐ ๙ ๑๓ ๕๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๘ ๘ ๕ ๒๑ ๘๐.๗๗ 
ประวัติศาสตร์ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑๑ ๗ ๓ ๒๑ ๘๐.๗๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๐ ๗ ๘ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
ศิลปะ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๕ ๑๘ ๒๔ ๙๒.๓๑ 
การงานอาชีพฯ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๕ ๑๖ ๒๔ ๙๒.๓๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖ ๐ ๐ ๒ ๔ ๓ ๗ ๗ ๓ ๒๐ ๗๖.๙๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒๖ ๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๗ ๑๒ ๐ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
คอมพิวเตอร์ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๗ ๖ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๔ ๖ ๑๔ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
การป้องกันการทุจริต ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๑๘ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๔๐ 

 
 
๑๕. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
      (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

จำนวนนักเรียน ช้ัน ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ คน 
ความสามารถ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ จำนวนและร้อยละนักเรียน 

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษา ๑๐๐ ๕๕.๑๙ ๕๕.๑๙ ๑๘ คน (๕๔.๕๔) 
ด้านคำนวณ ๑๐๐ ๔๔.๖๓ ๔๔.๖๓ ๑๔ คน (๔๒.๔๒) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๔๙.๙๑ ๔๙.๙๑ ๑๘ คน (๕๔.๕๔) 
ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน ๑๐๐ ๔๙.๙๑ ๔๙.๙๑ ๑๘ คน (๕๔.๕๔) 

 
 
๑๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (จำนวน ๒๒ คน) 

วิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

 
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มี

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

คณิตศาสตร ์ ๒๒ ๓๕.๕๕ ๑๑.๙๒ ๓๕.๕๕ ๑๐ คน (๔๕.๔๕) 
ภาษาไทย ๒๒ ๕๒.๘๑ ๑๔.๕๑ ๕๒.๘๑ ๑๓ คน (๕๙.๐๙) 
วิทยาศาสตร์ ๒๒ ๓๐.๔๕ ๗.๙๓ ๓๐.๕๕ ๙ คน (๔๐.๙๐) 
ภาษาต่างประเทศ ๒๒ ๓๙.๙๑ ๑๒.๙๕ ๓๙.๙๑ ๘ คน (๓๖.๓๖) 
รวมเฉลี่ย  ๓๙.๖๘    
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๔๑ 

 
 
ฃ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ 
      ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 

       และแสวงหาความรู้ได้้ 
ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 

 
  
               
      ส่งเสริมให้เด็กได้เข้มร่วมและกล้าแสดงออกและให้เด็กออกมาเสนอผลงานของตัวเอง 
   
 
              สมุดรายงานประจำตัวเด็ก บันทึกผลการจัดประสบการณ์ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ช้ินงาน/ผลงาน 
บันทึกพัฒนาการ กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนปฐมวัยและภาพประกอบกิจกรรม 
  
 
                     จุดเด่น  เด็กมีทักษะในการดำรงชีวิตครบท้ัง ๔ ด้าน 
                     จุดควรพัฒนา  เรื่องการรอคอย  
 

   
         
             ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ 
 
 
  
 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 

๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๔๒ 

 
 
 
 
     มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
เว็ปไซต์
โรงเรียน 
วัดเจ้ามูล 

 

เว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.watchaomool.ac.th/  
มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา  
  – เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีสำคัญ เช่น 
  – หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  – มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  – การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
     ปฐมวัย 
  – แผนปฏิบัติการประจำปี 
  – รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     (SAR) 
  – กระดานข่าวที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
    ต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
    ปฐมวัย 

 
 

 
Facebook 

ของ
โรงเรียน 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_
rdc=1&_rdr มีการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๔๓ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดี 

๒.๕ ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

      การจัดประสบการณ์ 
ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 
 

  
               
           -  ให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานต่าง ๆ 
           -  ให้ครูและบุคลากรทำป้ายนิเทศให้ความรู้และจัดทำแผนประสบการณ์เป็นประจำ 
 
   
              หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คำส่ังโรงเรียน แฟ้มสะสมผลงานครู แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลัง
การสอน ผลงานและช้ินงานเด็ก 
 
  
      จุดเด่น     โรงเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ 
              จุดด้อย     โรงเรียนยังขาดส่ือการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์  
 
 

   
            - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานต่าง ๆ 
            - ส่งเสริมให้จัดทำป้ายและจัดทำแผนประสบการณ์เป็นประจำ 
            - เร่งระดมทุนเพื่อการพัฒนาส่ือและอุปกรณ์ 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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๔๔ 

 
 
 
 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   
 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
เว็ปไซต์
โรงเรียน 
วัดเจ้ามูล 

 

เว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.watchaomool.ac.th/ เป็นเว็ปไซต์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทาง
โรงเรียน 

 
Facebook 

ของ
โรงเรียน 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_
rdc=1&_rdr เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้อย่าง
แพร่พลาย ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้จึงเป็นช่องทางทางประชาสัมพันธ์ท่ี
ม ีการเข้าใช้งานมากที ่ส ุดระหว่างโรงเร ียนกับ
ผู้ปกครองให้ทราบข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง 

 
My-office ด้านงานธุรการ 

 
School-

Mis 
ใช้บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซึ่ง
สามารถจัดพิมพ์ ปพ. ให้น ักเร ียนได้ด ้วย ทาง
เว็บไซต์https://a๑๐๐๑.obec.expert/authen/login 

 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๔๕ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล     
      เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
      ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
 

  
               
            - การพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนใช้หลัก BBL ในการพัฒนาควบคู่ไปกับความรู้เดิมของเด็กและส่งเสริม
ความรู้ใหม่ให้แก่ตัวเด็กโดยเน้นให้เด็กลงมือกระทำโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า 
            - เด็กมีคุณลักษณะตามวัย  
 
   
            - โครงการ / กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
            - แบบประเมินพัฒนาการในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
  
           จุดเด่น   - เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้ทำ ได้อ่าน จากประสบการณ์จริง 
              - เด็กได้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
           จุดที่ควรพัฒนา   โรงเรียนขาดส่ือการเรียนรู้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 

              ครูลดบทบาทการสอนในห้องเรียนให้น้อยลง ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงให้กับเด็ก 
เช่น การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเอง 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 

๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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๔๖ 

 
 
 

 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   
 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
เว็ปไซต์

โรงเรียนวัด
เจ้ามูล 

 

เว็ปไซต์โรงเรียนhttp://www.watchaomool.ac.th/ 
เป็นเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางโรงเรียน 

 

 
Facebook 

ของ
โรงเรียน 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rd
c=1&_rdr เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้อย่างแพร่
พลาย ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงได้จึงเป็นช่องทางทางประชาสัมพันธ์ที่มีการเข้า
ใช้งานมากท่ีสุดระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้ทราบ
ข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง 

 
ระบบ
ปัจจัย 
พื้นฐาน
นักเรียน
ยากจน 

https://cct.thaieduforall.org/new/cct/teacher/i
ndex.html ระบบปัจจ ัยพ ื ้นฐานนักเร ียนยากจน
ภายใต ้ โครงการพ ัฒนาระบบสารสน เทศ เพื่ อ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนท่ีขาด
แคลนคุณทรัพย์ทางการศึกษา  

 
 
 
 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
https://cct.thaieduforall.org/new/cct/teacher/index.html
https://cct.thaieduforall.org/new/cct/teacher/index.html
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ชื่อ - นามสกุล 
ครูที่ผลิตสื่อ 

ชื่อสื่อที่ผลิต กิจกรรม 
การจัดประสบการณ์ 

Link ผลงาน 

๑. นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ 
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ชั้นอนุบาล ๑ 

ปฐมวัย https://youtu.be/kftX1qKe3G0 

 
๒. นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี 

 

โลกสวยด้วยสีสนั 
กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ชั้นอนุบาล ๓ 

ปฐมวัย https://youtu.be/biwAMBQY6d8 

 
๓. นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง 

 

เต่าน้อยคอยรัก  
กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ชั้นอนุบาล ๒ 

ปฐมวัย https://youtu.be/9iGwlkv-t5I 

 
๔. นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน 

 

ต้นไม้ท่ีรัก 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์
ชั้นอนุบาล ๒ 

ปฐมวัย https://youtu.be/ij872vM9nDI 

 
  

 

ตารางรายชื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

ระดับปฐมวัย 
 

https://youtu.be/kftX1qKe3G0
https://youtu.be/biwAMBQY6d8
https://youtu.be/9iGwlkv-t5I
https://youtu.be/ij872vM9nDI
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๔๘ 

 

 

 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดี 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
  

        
                
 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ โดยมุ่ งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน
อ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอน
ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ครูในสายชั ้นเดียวกันร่วมกันทำ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ       
มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ หลักการ 
พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 

 ๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

 วิธีการพัฒนา 
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๔๙ 

ผู้เรียนที่สอดแทรกและบูรณาการคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรการแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามสมรรถนะท่ีสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการจัดการโภชนาการ อาหารให้ถูกหลัก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ผ 
     
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่อง รู ้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ดี มีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ี
สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีอย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื ่อง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน ดังนี้ 
                    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน  (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จำแนกตามรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ สูงกว่าระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๒.๕๘ ๕๐.๓๘ + ๒.๔๓ 

ภาษาอังกฤษ ๓๙.๙๑ ๓๙.๒๒ + ๐.๖๙ 

คณิตศาสตร์ ๓๕.๕๕ ๓๖.๘๓ - ๑.๒๘ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๔๕ ๓๔.๓๑ - ๓.๘๖ 

เฉลี่ยรวม ๓๙.๖๘ ๔๐.๑๘ - ๐.๕๐ 

 ผลการพัฒนา 
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๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. ผลการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา 256๖ 

แผนภูมิแสดงผลรวมภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ต้ังแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 
 

 

ภาวะโภชนาการ/จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม 
ค่าเฉลี่ย 

(%) 
สูงดีสมส่วน ๑๑๙ ๑๐๖ ๒๒๕ ๖๖.๗๗ 

ภาวะทุพโภชนาการ ๖๒ ๕๐ ๑๑๒ ๓๓.๒๓ 
รวม ๑๘๑ ๑๕๖ ๓๓๗ ๑๐๐.๐๐ 

สงูดีสมสว่น ภาวะทพุโภชนาการ

๖๖.๗๗ % 
๓๓.๒๓ % 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
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๕๑ 

 
 
 
   
          หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเร ียนร ู ้แบบ VARK Learning Style  ก ิจกรรม PLC     
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  บันทึกน้ำหนักส่วนสูงระดับชั้น ป.1 – ป.6  ข้อมูลภาวะโภชนาการของ
นักเรียน ปีการศึกษา 256๔  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ปีการศึกษา     
256๔ ผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 256๔  ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 256๔ ย้อนหลัง 3 ปี         
ผลการสอบ O – NET ป.6 ปีการศึกษา 256๔ ย้อนหลัง ๓ ปี   
 
   
    
 
 ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ท่ีจะศึกษาเล่าเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาการในทางท่ีดีขึ้น มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
รักความเป็นไทย มีกิริยามารยาทงดงาม จนเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
 
      
 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิด
คำนวณ ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การดำรงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ 
                ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
การคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  
การดำรงชีวิต และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

 จุดเด่น 
 

 จุดควรพัฒนา 
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๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
        มุ ่งวางแผนและนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจนทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานงานขอความร่วมมือจาก
บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ รวมทั้งวางแผนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพรอบด้าน จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
เว็ปไซต์
โรงเรียน 
วัดเจ้ามูล 

 

เว็ปไซต์โรงเรียนhttp://www.watchaomool.ac.th/  
มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา  
– มีการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน ์
– ผลงานครู 
– การรับสมัครนักเรียนออนไลน ์
– ผลงานนักเรียน 
– เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีสำคัญ เช่น 
– หลักสูตรสถานศึกษา 
– มาตรฐานการศึกษา 
– การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
– แผนปฏิบัติการประจำปี 
– การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
– รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
– กระดานข่าวที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  ของโรงเรียน 

 

 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
Facebook 

ของ
โรงเรียน 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rd
c=1&_rdr เป็นช่องทางทางประชาสัมพันธ์ที่มีการเข้า
ใช้งานมากท่ีสุดระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้ทราบ
ข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง 

 
School-

Mis 
ใช้บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่ง
สามารถจัดพิมพ์ ปพ. ให้นักเรียนได้ด้วยทางเว็บไซต์ 
https://a1001.obec.expert/authen/login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
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ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
      มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 
 
  
 
   
 

         เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมีการแบ่งการ
บริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ฝ่ายบร ิหารงานวิชาการ ฝ่ายบร ิหารงบประมาณ ฝ่ายบร ิหารงานบุคคล และ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป และมีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน  
ในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 
   
 
          โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับจุดเน้น
เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้าน
กีฬา และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ที ่สอดคล้องกับคุณลักษณะอังพึงประสงค์ และ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑.การสื่อสาร ๒.การคิด ๓.การแก้ปัญหา ๔.การใช้ทักษะชีวิต    
และ ๕.การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษา 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

 ด้านการบริหาร 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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  โรงเรียนได้มีการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ  ตามความ
ต้องการของครู บุคลากร และสถานศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ให้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาตนเองและนำมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
      โรงเรียนได้มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ี  
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
   
      โรงเรียนมีการจัดอบรมครูให้มีศักยภาพมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่ือและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
 
 
 

๒.๑ แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒.๒ แผนกลยุทธ์ 
๒.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ประจำรายวิชา 
๒.๔ เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม 
๒.๕ สรุปภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
๒.๖ แอปพลิเคช่ันสร้างโจทย์คณิตศาสตร์  
๒.๗ เกมแปลงหนังสือเป็นเกมในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์  
      และวิชาสุขศึกษา 
๒.๘ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๙ สรุปรายงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 

 ด้านคุณภาพครูและบุคลากร 
 

 ด้านสภาพแวดล้อม 
 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
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 มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ จุดเน้นเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ประจำรายวิชา เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม/สัมมนา มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำ
ส่ือสร้างนวัตกรรมเพื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 

 มุ่งวางแผนงานและนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจน โปร่งใสทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดำเนินงานตามแผนงาน
นโยบายที่ตั ้งไว้ พัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่  
ละระดับช้ัน พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเช่ือมโยงภายในองค์กรท่ีทันสมัยพร้อมใช้ พัฒนาครูให้มีศักยภาพรอบ
ด้านเพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
 

 
 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   
 
โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
เว็ปไซต์
โรงเรียน 
วัดเจ้ามูล 

 

เว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.watchaomool.ac.th/ เป็นเว็ปไซต์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทาง
โรงเรียน 
 
 

 
 

 

 

 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

๔. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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๕๗ 

 

 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
Facebook 

ของ
โรงเรียน 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rd
c=1&_rdr เป็นสื ่อสังคมออนไลน์ที ่ม ีการใช้อย่าง
แพร่หลาย ทั ้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้จึงเป็นช่องทางทางประชาสัมพันธ์ท่ีมี
การเข้าใช้งานมากที่สุดระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ให้ทราบข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง 

 
MY-office ด้านงานธุรการ 

 

School-
Mis 

ใช้บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา      
ซึ ่งสามารถจัดพิมพ์ ปพ. ให้นักเรียนได้ด ้วย ทาง
เว็บไซต์https://a1001.obec.expert/authen/login 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/watchaomool/?_rdc=1&_rdr
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ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ยอดเยี่ยม 
 
  
 

  โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง มีการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรต้าน
ทุจริต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดนตรี-นาฏศิลป์ และคอมพิวเตอร์) ที่เหมาะสมสอดคล้องตามศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย
ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ระหว่างการปิดสถานศึกษาด้วย
เหตุพิเศษ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น      
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน โดยการกำหนดการแต่งกายของนักเรียนในวันศุกร์ใส่ชุดผ้าไทยในช่วงเวลา            
ที่โรงเรียนสามารถทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองในเบ้ืองต้น มีทักษะการใช้ชีวิต เช่น การช่วยเหลือผู้ปกครองทำงานบ้าน ในช่วงท่ีว่างจากการการเรียนผ่าน
ช่องทางออนไลน์  
 นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้แก่
นักเรียนให้เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ 
สนับสนุนให้ครูผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูผู้สอนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

 

๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
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  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้  
  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement :PA) รายบุคคลระหว่างครูผู ้สอนกับผู ้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนรู ้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้ จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ท้ังภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างและองค์ประกอบ
ครบตามท่ีสถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน  

๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ ส่ือ      
มัลติมิเดีย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet สนับสนุนให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต จัดให้มีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ในแต่ละห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนนับเป็น
การอำนวยความสะดวกเรื ่องสื่อ เทคโนโลยีที ่ทันสมัย โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย มา ประกอบการเรียนรู้ การค้นคว้า การทำงานของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องสมุด ห้องอาเซียน ห้องวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ยังมีห้องปฏิบัติการที่รองรับให้ นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติจริง เช่น ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย เป็นต้น     
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและครู โรงเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูประจำชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก 
(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้าง วินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้
กำลังใจนักเรียน ใช้การส่ือสาร โดยตรงกับนักเรียน สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้างการจูง
ใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และ เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน
คุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างดี เป็นท่ียอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป  
  ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน  
  ครูมีกระบวนการ ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
และใช้วิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การทำวิจัยในช้ัน เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการสนับสนุนให้ครูได้บันทึกหลัง
สอนทุกครั้ง เพื่อทราบความสำเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง 
กระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้น 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
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  ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศช้ันเรียน และให้
ข้อมูล สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ท้ังนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครู
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
  

๑. โรงเรียนมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการสอนรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน ระหว่างครูผู้สอนภายในโรงเรียนผ่านกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนในบริบทของโรงเรียน  

๒. ครูมีความต้ังใจในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง เน้นให้
นักเรียนแสวงหาความรู ้จากสื ่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่อง และมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้รับการนิเทศชั้นเรียนในรูปแบบ 
online และ on- site ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง จากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังภายใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อ
เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ ผ่านทางการ
เย่ียมบ้าน การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้งและช่องทางกระดานข่าวที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๔. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม  และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ 

 
 

 การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ 
ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR 
 

 
 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและ
แสดงความคิดเห็นตามศักยภาพโดยผู้ปกครอง และชุมชนองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมท้ัง
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย มีการบริหาร

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

 จุดเด่น 
 

 จุดควรพัฒนา 
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 [ชื่อผูเ้ขยีน] 

 

๖๑ 

จัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้
ดำเนินการให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   
 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
เว็ปไซต์
โรงเรียน 
วัดเจ้ามูล 

 

เว็ปไซต์โรงเรียนวัดเจ้ามูล
http://www.watchaomool.ac.th/ เป็นเว็ปไซต์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทาง
โรงเรียน 

 
Facebook 

ของ
โรงเรียน 

https://web.facebook.com/watchaomool/?_
rdc=1&_rdrเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการใช้อย่าง
แพร่พลาย ท้ังบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้จึงเป็นช่องทางทางประชาสัมพันธ์ที่
มีการเข้าใช้งานมากท่ีสุดระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองให้ทราบข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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๖๒ 

 
 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ หน้าโปรแกรม 
ระบบปัจจัย 

พื้นฐาน
นักเรียน
ยากจน 

https://cct.thaieduforall.org/new/cct/teach
er/index.html ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนท่ี
ขาดแคลนคุณทรัพย์ทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cct.thaieduforall.org/new/cct/teacher/index.html
https://cct.thaieduforall.org/new/cct/teacher/index.html
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๖๓ 

 
 

ตารางรายชื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 
ครูที่ผลิตสื่อ 

ชื่อสื่อที่ผลิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

Link ผลงาน 

๑. นายวิทยา  ศรีอาราม 

 

คำกริยา 
ชั้น ป.๓ 

ภาษาไทย https://youtu.be/tFcJCtdT4j8 

 
๒. นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก 

 
รามเกียรต์ิ 

ตอนศึกไมยราพ 
ชั้น ป.๖ 

ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch 
?v=oOys81PFIo0 

 
๓. นางสาววาริพินท์ุ  สุขสิงห์ 
 

การหาพื้นท่ีของ
รูปสี่เหลี่ยม 
ด้านขนาน 
ชั้น ป.๕ 

คณิตศาสตร์ https://youtu.be/_W_ODKjJtpg 

 
๔. นางสาวโสภิตา  บัวพรม 

 
ทศนิยม 
ชั้น ป.๔ 

คณิตศาสตร์ https://youtu.be/SHfPnWNVYdM 

 
 
 
 

https://youtu.be/tFcJCtdT4j8
https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/_W_ODKjJtpg
https://youtu.be/SHfPnWNVYdM
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ตารางรายชื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

(ต่อ) 
 

ชื่อ - นามสกุล 
ครูที่ผลิตสื่อ 

ชื่อสื่อที่ผลิต กลุ่มสาระการเรียนรู ้ Link ผลงาน 

๕. นางสาวภคมน  บุตะเคียน 
 

แบบจำลอง 
ซากดึกดำบรรพ์ 

ชั้น ป.๖ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

https://www.youtube.co
m/watch? 
v=lNBShAZFxUE&t=249s 

 
๖. นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 
 
 

วัสดุรอบตัวเรา 
ชั้น ป.๒ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

https://youtu.be/N8 v2 u2
S-ES8 

 
๗. นางสาวนุชจรินทร์ อิ่มเอิบสุข 

 
เทคโนโลยี 
ชั้น ป.๕ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

https://youtu.be/QhG337
IMOl0 

 
๘. นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล 

 
การใช้อินเทอร์เน็ต 

ชั้น ป.๔ 
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี
https://www.youtube.co
m/watch?app=desktop&v
=sxI4008e8YQ&feature=y

outu.be 

 
 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/N8v2u2S-ES8
https://youtu.be/N8v2u2S-ES8
https://youtu.be/QhG337IMOl0
https://youtu.be/QhG337IMOl0
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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๖๕ 

 
 

ตารางรายชื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

(ต่อ) 
ชื่อ - นามสกุล 
ครูที่ผลิตสื่อ 

ชื่อสื่อที่ผลิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

Link ผลงาน 

๙. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ 
 
 

การสำรวจข้อมูล
ของตนเอง 
และชุมชน 
ชั้น ป.๓ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

https://youtu.be/G14fZUwVt38 

 
๑๐. นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 

 
ภัยพิบัติธรรมชาติ
ของประเทศไทย 

ชั้น ป.๖ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

https://youtu.be/TjQ2PZVRmS0   

 
๑๑. นายศม  มั่นใจตน 

 
การม้วนหน้าเต็ม

รูปแบบ 
ชั้น ป.๓  

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=0vof5B0hJYQ 

 
๑๒. นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน 
 
 

ศิลปะอียิปต์ 
ชั้น ป.๖ 

ศิลปะ https://www.youtube.com/ 
watch?v=-BU9KCH_b-A 

 
 
 

https://youtu.be/G14fZUwVt38
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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ตารางรายชื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

(ต่อ) 
 

ชื่อ - นามสกุล 
ครูที่ผลิตสื่อ 

ชื่อสื่อที่
ผลิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ Link ผลงาน 

๑๓. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์ 
 

Telling  
the time 
ชั้น ป.๓ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

https://youtu.be/JpSCh1nIWnQ 

 
๑๔. นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง 

 
Things  
in the 

classroom 
ชั้น ป.๒ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

https://youtu.be/eAlZUqApzw8 

 
๑๕. นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์ 

 
My Body 
ชั้น ป.๓ 

 
 
 

 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

https://youtu.be/8baALROOxHY 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JpSCh1nIWnQ
https://youtu.be/eAlZUqApzw8
https://youtu.be/8baALROOxHY
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 “โครงการแปลงหนังสือเป็นเกม” 

   โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้ส่งครู ๔ ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “แปลงหนังสือเป็นเกม” 
ได้แก่ ครูศม  มั่นใจตน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) ครูวาริพินทุ์  สุขสิงห์ (กลุมสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์) ครูสรรเสริญ  พูลสุขโข (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) และครูศิริรัตน์   
สัจจาผล (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อครูทั้ง ๔ ท่าน อบรมเสร็จก็นำนวัตกรรมเกมที่ได้
ผลิตมาใช้สอนนักเรียน ซึ่งในตัวเกมจะประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มีครบทั้งขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป 
เป็นส่ือนวัตกรรมท่ีสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนให้แก่ผู้เรียน 

 
  
        
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น (ระบุ ๑ ผลงาน) 

ครูศม  มั่นใจตน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ครูศิริรัตน์  สัจจาผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ครูสรรเสริญ  พูลสุขโข 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ครูวาริพินท์ุ  สุขสิงห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๖๘ 

 

 

 

  การผลิตส่ือการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) : การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
 

 
 
  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่ 1  
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย ๓๙ ๓๗ ๒ – 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ ๓๙ ๓๗ ๒ – 

3. ด้านสังคม ๓๙ ๓๕ ๔ – 

4. ด้านสติปัญญา ๓๙ ๓๘ ๑ – 
 
 

ผลพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย ๓๗ ๓๕ ๒ – 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ ๓๗ ๓๕ ๒ – 

3. ด้านสังคม ๓๗ ๓๖ ๑ – 

4. ด้านสติปัญญา ๓๗ ๓๖ ๑ – 
 
 
 
 
 

ประเด็นท่ีต้องการให้  สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ (ระบุ ๑ เรื่อง) 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๖๙ 

 
 
 
 

ผลพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่ ๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย ๓๙ ๓๘ ๑ – 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ ๓๙ ๓๖ ๒ – 

3. ด้านสังคม ๓๙ ๓๘ ๑ – 

4. ด้านสติปัญญา ๓๙ ๓๘ ๑ – 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ินของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
                (คะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
การอ่านออกเขียนได้ ๒๒ ๕๖.๖๘ ๑๙.๘๕ ๕๖.๖๘ ๒๒.๗๒ ๓๖.๓๖ ๔๐.๙๐ ๐.๐๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๗๐ 

 
 
 
 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๕ ๓๐ ๕ – – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๙ ๓๖ ๓ – – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๒ ๔๐ ๒ – – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๕ ๓๔ ๑๑ – – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๒๒ ๑๓ ๑ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๖ ๑๓ ๑๓ – – 

รวม ๒๒๓ ๑๗๕ ๔๗ ๑ – 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๘.๔๘ ๒๑.๐๘ ๐.๔๔ – 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๕ ๑๒ ๒๑ ๒ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๙ ๒๐ ๙ ๑๐ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๒ ๓๒ ๙ ๑ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๕ ๒๙ ๑๖ – – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๑๘ ๑๔ ๔ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๖ ๑๖ ๘ ๒ – 

รวม ๒๒๓ ๑๒๗ ๗๗ ๑๙ – 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๕๖.๙๕ ๓๔.๕๓ ๘.๕๒ – 
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๗๑ 

 

 

  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๕ ๓๕ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๙ ๓๙ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๒ ๔๒ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๕ ๔๕ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖ ๓๖ – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๖ ๒๖ – 

รวม ๒๒๓ ๒๒๓ – 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ – 

   
 

 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

ด้าน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑. ด้านความสามารถในการส่ือสาร ๒๒๓ ๑๓๕ ๖๕ ๒๓ – 
๒ .ด้านความสามารถในการคิด ๒๒๓ ๑๔๖ ๔๒ ๓๕ – 
๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒๒๓ ๑๔๔ ๔๔ ๓๕ – 
๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒๒๓ ๑๘๙ ๒๖ ๘ – 
๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒๒๓ ๑๗๓ ๔๔ ๖ – 

รวม ๑,๑๕๐ ๗๘๗ ๒๒๑ ๑๐๗ – 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๗๐.๕๘ ๑๙.๘๒ ๙.๖๐ – 
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๗๒ 

 
 
 
 
 
   
  ๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัยและรับผิดชอบ มีส่วนร่วม 
                    ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวที 
 ๓. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ  
                    รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 ๔. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 
                    ส่ิงเสพติด 
 ๕. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๖. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
 ๗. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
                 
   
  ๑. มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 ๒. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง 
                    วิชาการกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการกระตุ้นการ 
                    เรียนรู้ของนักเรียน 
 ๔. มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยีในโรงเรียน 
                    อย่างหลากหลาย 
 ๕. มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน ทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน 
 
   
              ๑. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง 
                    เหมาะสม 
                ๒. โรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการ 
                    สาธารณสุข ๓๓ (วัดหงส์) และภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

๑. จุดเด่น 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๗๓ 

 
 
 

 
 
 

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ความเปน็ไทย โดยการจัดกิจกรรมน้องไหว้แสดงความเคารพพี่ พี่รับไหว้
น้อง การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย  
 

 
   
  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง      
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 
 
  
  ๑. โรงเรียนควรพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี 
                    วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ใหม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุก 
                    กลุ่มสาระ  
                ๒. โรงเรียนควรปลูกฝังผู้เรียนใหเ้รียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในการใช้ทรัพย์สินส่วนตน 
                    และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
 
             
  ๑. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
         ๒. โรงเรียนควรจัดหาบุคลากรจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีขาดแคลน เช่น ครูปฐมวัย และ         
                    ครูบรรณารักษ์  
 
 
                ๑. สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาจัดทำโครงงาน 
 ๒. สนับสนุนใหป้ราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาต่าง ๆ  
 
           
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทงดงาม 
 
 
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

ด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา 
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

๒. จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

ด้านมาตรการส่งเสรมิ 
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๗๔ 

 
 
 
 
           ๑. พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
          ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้  
          ๓. พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติสูงขึน้ 
  ๔. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของผู้เรียน 
  ๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๖. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
          ๗. ส่งเสริมใหผู้้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง 
              วิชาการ  
 

4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
  1. ต้องการการสนับสนุนด้านครูในรายวิชาท่ีโรงเรียนขาดแคลน ได้แก่ สาขาวิชาเอกปฐมวัย   
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และบรรณารักษ์ รวมท้ังบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการเงิน พัสดุ 
ธุรการและนักการภารโรง 
  2. ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สนองต่อการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน 
 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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๗๖ 

 

 
 
๑. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ท่ีแสดงเกียรติยศ 
๒. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ  
    สถานศึกษา 
๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาและรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบท่ีสอง 
๕. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
    (NT) ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 
๖. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ  
    ฯลฯ 
๗. กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 
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๗๗ 

 
 
 
 
 

รางวัลระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ท่ีแสดงเกียรติยศ 

    ๑. รางวัลโรงเรียนที่มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
       ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R๘Cและมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
       ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๗๘ 

 
๒. คำสั่งแต่งตังคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/  

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานสถานศึกษา 
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๗๙ 

 

๒. คำสั่งแต่งตังคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/  
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานสถานศึกษา 
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๘๐ 

 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ นางสุรีรัตน์  ชมสุวรรณ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒ นางอารีรัตน์  สังพบุโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ นางพัชราภรณ์  บุญยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นางสาวจารุ  ทรัพย์เสน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ นายวิญญู  พึ่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ นางสาวเรณู  สุขกลัด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นางสาวสุภาภรณ์  ช่ืนสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ นายปรีชา  ขุนชำนาญแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง ผู้แทนครู 

๑๐ นางสาววาสนา  เทียนโชติ ผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๑ นายศาสตราวุธ  ทองพราว ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๒ นายวิรัช  คงคาเขต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๓ พระกฤตณ์ธิชัย  อินทปญฺโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๑๔ นายสมภาส  อภิชาโน ผู้แทนองค์กรศาสนา 
๑๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรรมการและเลขานุการ 
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๘๑ 

 
๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

และรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
......................................................... 

 
                ตามที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพจากต้นสังกัด และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดรายงานประจำปีของสถานศึกษาแล้ว เห็นว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

                 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล และขอให้ทางโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนดไว้             

                                     
 

                                                 ลงช่ือ...................................................................  
                    (นางสุรีรัตน์  ชมสุวรรณ) 

                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
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๘๒ 

 
 

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบทีส่อง 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบท่ีสอง 

๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น        
                 สำคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของ  
                 สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๒.๕๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ๕.๐๐ ๔.๗๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา   

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 
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๘๓ 

 
 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                  รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๗๔ ดี 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ    ดี    โดยมีค่าเฉล่ีย   ๘๙.๗๔  

  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๘.๖๗ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๕๗ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๗๐ *ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ  
                 ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๔ ดีมาก 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘๔ 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ  
          สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๖.๐๘ ดี 

 

* ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ได้รับการรับรองให้มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้ว  
       เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตามหนังสือรับรอง ท่ี สมศ.๒๕๔๐๕/๒๕๕๖ 
       โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ    ดี    โดยมีค่าเฉล่ีย   ๗๖.๐๘ 

     ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

หมายเหตุ  โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้รับแจ้งการปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน รอบสาม ตามหนังสือรับรอง ท่ี สมศ.๒๕๔๐๕/๒๕๕๖ เพื่อแสดงว่า  
  “โรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  
  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน ด้าน ประถมศึกษา ต้ังแต่ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖” ตามหนังสือแจ้งเมื่อวันท่ี  
  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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๘๕ 

 
5.  ล    ด  บ  ดับช ต  (O-NET) แล  ล              ด  บ           ้ื ฐ   

ข            ดับช ต  (NT)      ลั  3  ี         
 

 

 
 
 
 
 

วิชา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๔๖.๔๘ ๕๙.๕๑ ๕๒.๕๘ 

ภาษาอังก ษ ๓๑.๑๕ ๔๔.๓๒ ๓๙.๙๑ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๒๙ ๒๙.๔๖ ๓๕.๕๕ 

วิทยาศาสตร์ ๔๐.๖๕ ๔๑.๗๑ ๓๐.๔๕ 

เ ลี่ยรวม ๓๗.๖๔ ๔๓.๗๕ ๓๙.๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๓ ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘๖ 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๓ ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความสามารถด้านภาษา ๔๖.๓๕ ๕๑.๔๘ ๕๕.๑๙ 

ความสามารถด้านค านวณ ๕๕.๗๔ ๔๒.๖๑ ๔๔.๖๓ 

รวมความสามารถ ๒ ด้าน ๕๐.๐๕ ๔๗.๐๕ ๔๙.๙๑ 
 

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๓ ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘๗ 

 
๖. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเจ้ามูล พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
            มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  
            มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   
            ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
            ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
            ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     
            ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
            ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
            ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน     
            ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
            ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   
            ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์      
            ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   
            ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
            ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
            ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
            ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุ  
                  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘๘ 

 
    ำ  ด ่   ้      แ บ          โ        ัด จ    ล 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘๙ 

 
    ำ  ด ่   ้      แ บ          โ        ัด จ    ล 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) ระดับดีเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๙๐ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศคำสั่งโรงเรียนวัดเจ้ามูล เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.......................................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
           มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                            ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                            ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
           มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
           มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
            ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
                   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
                   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน   
                       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
                   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
                   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
                   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
                   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
            ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
                   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
                   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
                   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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๙๑ 

 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
             ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน     
             ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
             ๒.๓ ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                   และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
             ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
             ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
             ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
              ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
              ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
              ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
              ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
              ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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๙๒ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

........................................................... 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
   ๑.๑ ผลสัม ทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดีเลิศ 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
          แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

ระดับดีเลิศ 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    ระดับดีเลิศ 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ระดับดีเลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    ระดับดีเลิศ 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีเลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 
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๙๓ 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน     ระดับดีเลิศ 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ระดับดีเลิศ 
    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ระดับดีเลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ระดับดีเลิศ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
          มีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
          การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 

   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   ระดับดีเลิศ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   ระดับดีเลิศ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้   

ระดับดีเลิศ 
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๙๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๗. กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดเจา้มูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๙๕ 
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๙๖ 
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๙๗ 
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๙๘ 
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๙๙ 
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๑๐๐ 
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๑๐๑ 
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๑๐๒ 
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๑๐๓ 
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๑๐๔ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑๐๗ 
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