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โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

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

 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่า มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     จึงให้ความเหน็ชอบรายงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕9  ของโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)    และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการ
ด าเนินงานไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

 

 

 (นายสมชาย   พุ่มธนวัฒน์) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) 

30 เมษายน  ๒๕60 
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ค าน า 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕)  โดยได้
ออก  กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ ข้อ ๒ ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ในหลักสูตรการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่ง  เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข้อ ๑๑  ได้ระบุให้สถานศึกษา จัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี โดยระบุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์     ตามข้อ ๑๐ คือ    
ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดได้รับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่ส าคัญด้วยกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐาน 
และในปีการศึกษา 2559 – 2560 โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ละระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

 ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลแล้ว และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านทีได้ช่วยรวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 จนส าเร็จ  

 

                (นายนุสนธิ์     สวนใต้) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) 

                         วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕60 
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สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลทั่วไป         1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร       1 
 ข้อมูลนักเรียน        2 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    3 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน     3 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   8 
 โครงสร้างหลักสูตร       11 
 อาคารรสถานที่        12 
 โครงการกิจกรรม        13 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย      11   มาตรฐาน    23 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    4   มาตรฐาน    29 
  สรุปผลการประเมินระดับ ปฐมวัย      54 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      58 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 64 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   66 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   67 
 ผลการประเมินภาพรวม       68 

 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาและความต้องการการ

ช่วยเหลือ 
 สรุปผลการประเมิน        69 
 แนวทางการพัฒนา       71 

 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ   (National Test : NT)   

ปีการศึกษา 2557 -2559   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2557 – 2559 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1  -  ครั้งที่ 3 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)  ที่อยู่ หมู่ที่ 14 ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์055611698  
โทรสาร  055611698     เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2559 1 12 0 2 3 
 
 
 
 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร

ต ำกว่ำปริญญำตรี 1

ปริญญำตรี 16
ปริญญำโท 1

รวม 18
1

16

1
0

5

10

15

20
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย  

(ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ภาษาไทย 
5. ภาษาอังกฤษ 
6. สังคมศึกษา 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. อ่ืน ๆ 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
- 
8 

- 
23 
21 
50 
21 
75 
- 

200 
รวม 17 390 

 
3ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 297 คน (สิ้นปีการศึกษา 2559)  

 

 
 
 
 

 

ระดับชั้นเรียน 
 

จ านวนห้อง 
 

เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.1 ๒ ๑๓ 24 37 37 : ๑ 
อ.๒ ๑ 16 19 35 17.5:1 
รวม ๓ 29 43 72  
ป.๑ 2 21 23 44 22:1 
ป.๒ 2 23 19 42 21:1 
ป.๓ ๑ 17 19 36 36:1 
ป.๔ 2 27 16 43 21.5:1 
ป.๕ ๑ 13 19 32 32:1 
ป.๖ ๑ 13 12 ๒๘ 28:1 
รวม 9 117 108 225  

รวมทั้งหมด 12 146 151 297  
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1.4ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 

.4
ผลการทดระดับชาติของผู้เรียน 

1.5ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2559 ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.47 31.07 37.18 40.36 32.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕4.40 41.21 41.63 46.02 32.49 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 
คะแนนเฉลี่ย ประดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

 

70.5

66.62

69.44

71.68

72.17

79.97

79.28

77.88

67.20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เฉลี่ยร้อยรอ้ยละ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6ปีการศึกษา 2559 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ า 
ปีการศึกษา 2557 – 2559 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2557 41.83 32.43 36.60 42.29 31.29 
ปีการศึกษา 2558 48.11 34.85 39.11 43.67 37.05 
ปีการศึกษา 2559 53.47 31.07 37.18 40.36 32.86 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต(ิO-NET)ประจ าปีการศึกษา 2559

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ. คะแนนเฉลีย่ ประดบัประเทศ
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1.5   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)  

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ

(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2557-2559

ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕9 
 เปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
           ผลการประเมินและผลการพัฒนาจ าแนกตามความสามารถและภาพรวมของปีการศึกษา 
๒๕๕๗ – ๒๕๕9  เปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามร้อยละของกลุ่มผลการประเมิน ปีการศึกษา 
2557-2559 

 

 
 



๘ 

 

 
 
๑.๖ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา 255๙ 
     แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- ห้องสมุด 
- ห้องวิทยาศาสตร์ 
- ห้องดนตรีนาฏศิลป์ 
- ห้องปฐมพยาบาล 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- สนามกีฬา 
- แปลงเกษตรสวนครัว 
- สระเล่นน้ า 
- สนามเด็กเล่น (ตามรายเบื้องยุคลบาทฯ) 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

แหล่ง/นักเรียนช้ัน อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ห้องสมุด 37 35 44 42 36 43 32 28 
ห้องวิทยาศาสตร์     44 42 36 43 32 28 
ห้องดนตรีนาฏศิลป์ 37 35 44 42 36 43 32 28 
ห้องปฐมพยาบาล 37 35 44 42 36 43 32 28 
ห้องคอมพิวเตอร์     44 42 36 43 32 28 
สนามกีฬา 37 35 44 42 36 43 32 28 
แปลงเกษตรสวนครัว 37 35 44 42 36 43 32 28 
สระเล่นน้ า 37 35 44 42 36 43 32 28 
สนามเด็กเล่นฯ 37 35 44 42 36 43 32 28 



๙ 

 

 
 
 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

- วัดก าแพงงาม 
- วัดศรีโพธิ์งาม 
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
- วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 
- วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
- โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
- โรงพยาบาลสุโขทัย 
- อุทยานแห่งชาติเขาชะงุ้ม (จ.ราชบุรี) 
- โครงการชั่งหัวมัน ( จ.เพชรบุรี) 
- ชายหาดชะอ า  (จ.เพชรบุรี) 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6



๑๐ 

 

 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

แหล่ง/นักเรียนช้ัน(คน) อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

วัดก าแพงงาม 37 35 44 42 36 43 32 28 

วัดศรีโพธิ์งาม 37 35 44 42 36 43 32 28 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 37 35 44 42 36 43 32 28 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย             32 28 

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย             32 28 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 37 35 44 42 36 43 32 28 

สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตสุโขทัย 37 35 44 42 36 43 32 28 

โรงพยาบาลสุโขทัย 37 35 44 42 36 43 32 28 

อุทยานแห่งชาติเขาชะงุ้ม (จ.ราชบุร)ี             32 28 

โครงการชั่งหัวมัน ( จ.เพชรบุร)ี 37 35 44 42 36 43 32 28 

ชายหาดชะอ า  (จ.เพชรบุร)ี 37 35 44 42 36 43 32 28 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6



๑๑ 

 

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) 
ปรับตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   

 ที่มา,อ้างอิง คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สพฐ. 

สาระการเรียนรู้ 
ป.1 - ป.3 (ลง 

ปพ.1) 
ป.4 - ป.6 (ลง 

ปพ.1) หมายเหตุ 

เวลา ช.ม. เวลา ช.ม. เพ่ิมเวลารู้ : สัปดาห ์

ภาษาไทย 200 5 160 4     

คณิตศาสตร์ 160 4 160 4     

วิทยาศาสตร์ 80 2 160 4     

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

    - ประวัติศาสตร์ 40 1 40 1     

    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

40 1 40 1 

    

    - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม     

      และการด าเนินชีวิตในสังคม     

   - เศรษฐศาสตร์     

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 40 1 เพ่ิมรู้ 1 ชม  
ศิลปะ 40 1 40 1 เพ่ิมรู้ 1 ชม  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 40 1 เพ่ิมรู้ 1 ชม  
ภาษาอังกฤษ 200 5 160 4     

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 21 840 21     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 120 3     

หน้าที่พลเมือง 40 1 40 1     

รวมเวลาเรียน 1000 25 1000 25     

เพิ่มเวลารู้ 200 5 200 5 ชุมนุม 2 
ชม.  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1200 30 1200 30     

ลดเวลาเรียน ในโครงสร้าง เหลือ 1000 ช.ม.    เพิ่มเวลารู้   200  ช.ม.   รวมเป็น  1,200 ช.ม. 
 
 

 

 

 



๑๒ 

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
          7.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  9  หลัง  ได้แก่ อาคารเรียน  2  หลัง 

  อาคารเรียนได้แก่ 

-  อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ ขนาด  4  ห้องเรียน  สร้าง พ.ศ.2518 จ านวน 1 
หลัง (ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องเรียน 4 ห้องเรียน) 

- อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 10 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2541 จ านวน 
1 หลัง 

อาคารประกอบ 

-  อาคารห้องสมุด  แบบสร้างเอง  1  หลัง 
- อาคารสหกรณ์ร้านค้า  แบบสร้างเอง  1  หลัง 
- ส้วม แบบสร้างเอง  จ านวน 10 ที่ จ านวน  1  หลัง 
- ส้วมแบบ สปช.603/26 ขนาด 4 ที่ จ านวน 2 หลัง 
- อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26    จ านวน 1 หลัง 
- โรงอาหารแบบปรับปรุงอาคาร ป.1 ฉ  จ านวน 1 หลัง 

          7.2  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  12  ห้องเรียน แบ่งเป็น 

                    ชั้น อ.1 – ป.6  =   

อ.1 : 2 ห้อง   

อ.2 : 1 ห้อง   

ป.1 : 2 ห้อง    

ป.2 : 2 ห้อง     

ป.3 : 1 ห้อง   

ป.4 : 2 ห้อง    

ป.5 : 1 ห้อง      

ป.6 : 1 ห้อง    

 
 
 



๑๓ 

 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

โครงการพัฒนางานวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เหมาะสม   

๒. ครูทุกคนมีความรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

๓. ครูทุกคนมีการจัดหาและผลิตสื่ออย่าง
น้อยภาคเรียนละ  1  ชิ้น พร้อมมี
ทะเบียนและการใช้สื่อทุกภาคเรียน 

๔. ครูทุกคนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 

๕. นักเรียนมีหนังสือแบบเรียน  อุปกรณ์ 

     ชุดนักเรียน ครบทุกคน 

๖. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทั้ง
ด้านลักษณะนิสัย และวิชาการ 

 

โครงการคณิตคิดเลขเร็ว 

 

๑. กิจกรรมคิดเลขเร็วในตอนเช้าทุกวัน ทุก
ห้อง  

๒. กิจกรรมการท่องสูตรคูณ  ทุกวันก่อน
กลับบ้าน 

๓. นักเรียนชั้น ป.1-2 ผ่านการประเมินคิด
ค านวณคล่องทั้งห้องเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

โครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่านคล่อง เขียน
คล่อง) 

๑. กิจกรรมฝึกอ่าน-เขียน ก่อนเรียนในคาบ
แรก  10  นาที  ทุกวัน 

๒. กิจกรรมทดสอบการอ่านคล่องเขียน
คล่อง (บัญชีค าชั้น  ป.1- 6 )  เดือนละ 
2 ครั้ง  



๑๔ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

๓. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
โครงการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ  

 

๑. .กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  ทุกเช้า
หน้าเสาธง  

๒. กิจกรรมการอ่าน  และเขียนค า
ภาษาอังกฤษประจ าวัน 

๓. ผลการสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนาขึ้น 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Computer  

  

๑. กิจกรรมปรับปรุงห้อง  Computer  
และระบบ  Internet ให้ได้มาตรฐาน
และพร้อมใช้งาน Computer  และ
บริการสารสนเทศ  ICT 

๒. กิจกรรมการบริการ  และเพ่ิมทักษะการ
ใช้  Computer   

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๑. กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  ให้
ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 

๒. กิจกรรมเพ่ิมทักษะ และกระบวนการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมการ
ทดลอง /กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ /กิจกรรมธรรมชาติศึกษาและ
การอนุรักษ์) 

๓. ผลการสอบ o-net วิชาวิทยาศาสตร์
พัฒนาขึ้น 

 

โครงการพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัย 

 

๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กระดับชั้น
ปฐมวัย  

๒. กิจกรรมการแสดงออกของเด็กระดับชั้น
ปฐมวัย  

๓. กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น 
โครงการส่งเสริมงานอาชีพ   ๑. กิจกรรมการเรียนวิชาการงานอาชีพ   ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (ทุกสัปดาห์)   



๑๕ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

๒. กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนประจ าภาค 
โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 

๑. น านักเรียนชั้น ป. 6 ไปศึกษาดูงานและ
ท่องเที่ยวในเมืองไทย   1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
 

๑. กิจกรรมฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือด้าน
ศิลปะหัตถกรรม     

๒. กิจกรรมฝึกทักษะด้านดนตรี และกอง
ดุริยางค์ 

๓. กิจกรรมฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์/ 
กิจกรรมการแสดง / กองเชียร์ 

๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์-สื่อการเรียนด้านงาน
ศิลป์ 

๕. ปรับปรุงตกแต่งห้องศิลปะ   ห้องดนตรี 
และนาฏศิลป์  ให้มีความพร้อมต่อการ
จัดกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการประกวดทักษะทาง
วิชาการ 

 

๑. พัฒนาความสามารถ และศักยภาพ
นักเรียนด้านทักษะทางวิชาการ 

๒. ส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้า
ประกวดกิจกรรม ในระดับต่างๆ 

โครงการวัดผลประเมินผลการเรียน  

 

๑. จัดท าข้อสอบวัดผลการเรียน ทุกชั้น       
ทุกสาระการเรียนรู้  

๒. จัดท าเอกสารธุรการประจ าชั้นเรียน / 
เอกสาร-สื่อ  และเครื่องมือวัด  

๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบ NT / O-
NET / LAT   

โครงการนิเทศภายใน   

 

๑. กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ   
๒. จัดสร้างเครื่องมือการนิเทศ  
๓. กิจกรรมการนิเทศภายใน / ตรวจเยี่ยม

ชั้นเรียน   
โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ๑. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพใน

สถานศึกษา  ประจ าปี 



๑๖ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

๒. เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพ    
ภายในสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน     ๑. ส่งครูเข้าประชุม  อบรม  สัมมนา        
ศึกษาดูงาน 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ครูส่ง
แผนการจัดการเรียนให้ฝ่ายวิชาการ       
ทุกสัปดาห์ให้ผู้บริหารรับทราบ 

โครงการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร     ๑. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวินัย  และ
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบทางราชการ 

๒. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ของบุคลากรทุกคน ทุกภาคเรียน  

๓. กิจกรรมวันครู 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    ๑. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๒. กิจกรรมสรุป/ประเมิน/และจัดท า
โครงการประจ าปี  

โครงการพัฒนางานการเงิน และพัสดุ      ๑. กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศของงาน
การเงิน - พัสดุ  (ระบบคอมพิวเตอร์) 
 

โครงการลดการใช้พลังงาน  และประหยัด
สาธารณูปโภค   

๑. กิจกรรมตรวจสอบ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ระบบไฟฟ้าและประปาในโรงเรียน  
 

๒. กิจกรรมกิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟ  
รายงานการใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและประปา    
ทุกเดือน 

๓. กิจกรรมแยกขยะ - ขยะรีไซเคิล  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้    

 

๑. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  และจัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

๒. สร้างสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 
๓. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น 



๑๗ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

โครงการปรับปรุงงานธุรการ  และข้อมูล
สารสนเทศ   

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ  และ
ข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ 

โครงการการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน    ๑. กิจกรรมส ารวจ   และจัดท าส ามะโน
นักเรียนในเขตบริการ  

๒. ส่งเอกสาร/จุลสารประชาสัมพันธ์  ให้
ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน  

๓. กิจกรรมเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 1  และชั้นอนุบาล 1 

๔. รายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ประจ าปี 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และวินัย
นักเรียน (โรงเรียนดี  ศรีต าบล) 

๑. จัดกิจกรรม 5 ห้องชีวิต    
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรม “เรียนรู้พุทธ

ศาสนา” โดยมีห้องปฏิบัติธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บ่มเพาะ และ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรม  ตาม
นโยบายคุณธรรมน าความรู้  ตลอดปี 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาท
อ่อนน้อมตามแบบอย่างไทย  ทุกวันหน้า
เสาธง   

๔. จัดโครงการ “ค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง  / 
หรือค่ายพุทธบุตร”  เพ่ืออบรมจริยธรรม
นักเรียน  โดยมีครูเป็นแบบอย่างที่ดี  
และคอยดูแลอบรมจริยธรรมนักเรียนทุก
วัน   

๕. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
 

โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การแนะแนว  
และป้องกันปัญหายาเสพติด 

๑. . กิจกรรมเยี่ยมบ้าน / การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ  1  ครั้ง   



๑๘ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

๒. จัดท าระเบียนสะสม  ข้อมูลสารสนเทศ  
และระบบคัดกรองนักเรียน ( Scan tool 
) 

๓. กิจกรรมแนะแนว  (การให้ค าปรึกษากับ
นักเรียน  แนะแนวการเรียนต่อ ,อาชีพ, 
ฯลฯ) 

๔. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  (กอง
ทุนการศึกษาของโรงเรียน) 

๕. กิจกรรมตามแผนป้องกันปัญหายาเสพ
ติด / กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร   

๖. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (วันอ าลา) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน       ๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  โดยครู

และนักเรียนผู้น าอนามัย     
๒. กิจกรรมการแปรงฟันพร้อมกันทั้ง

โรงเรียน  (ท่ีแปรงฟัน) 
๓. กิจกรรมบริการสุขภาพนักเรียน  โดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
๔. กิจกรรมห้องปฐมพยาบาล 
๕. จัดท าที่ดื่มน้ า  และที่แปรงฟัน 
๖. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับทอง 
โครงการอาหารกลางวัน  และโภชนาการ 

 

๑. กิจกรรมสร้างสุขนิสัยและฝึกมารยาทใน
การรับประทานอาหาร ตามข้อตกลงของ
โรงเรียนกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการของนักเรียน 

๒. บริการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมบริการอาหารเสริม (นม) 
๔. บริการอาหารเช้าส าหรับนักเรียนทุกคน 

โครงการกีฬาและนันทนาการ      ๑. กิจกรรมการออกก าลังกาย    เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 



๑๙ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

๒. จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจ าปี / 
กีฬากลุ่ม / กีฬาประเพณี(เทศบาลบ้าน
กล้วย) 

โครงการออมทรัพย์ออมสิน 

 

๑. กิจกรรมออมทรัพย์กับครูประจ าชั้น ทุก
วัน 

๒. นักเรียนเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร
ออมสิน(สาขาสุโขทัย)  และฝากเงินกับ
รถโมบายของธนาคารออมสิน (สาขา
สุโขทัย)        ทุกวันพุธ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

๑. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน / 
หัวหน้ากลุ่มสี  และจัดตั้งสภานักเรียน  

๒. กิจกรรมการท างานเวรสีประจ าวัน 
๓. การประชุมสภานักเรียน / กิจกรรม

คารวะธรรม ,สามัคคีธรรม ,ปัญญาธรรม  
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด    ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – ยุว

กาชาด   
๒. กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือและยุว

กาชาด ประจ าปี 
 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่  และบริเวณ
โรงเรียน   

๑. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่  
สิ่งก่อสร้าง  ห้องน้ าห้องส้วม  และ
บริเวณโรงเรียน  

๒. กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
๓. สร้างสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 
๔. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น 

โครงการพัฒนาห้องเรียน  (ส่งเสริมกิจกรรม  5 
ส.) 

๑. การจัดซื้อพัสดุประจ าห้องเรียน/จัดซื้อ
สื่อการเรียนฯ/ 

๒. กิจกรรม  5  ส. ( Big  cleaning  day )   
๓. การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ 



๒๐ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            ๑. กิจกรรมค่าย “ธรรมชาติศึกษาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม”  กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นใน
บริเวณโรงเรียน  และชุมชน 

๒. กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  เห็น
คุณค่าของน้ า  และเกิดความรักในแหล่ง
น้ าล าคลอง   โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ
เรื่อง “คลองแม่ล าพัน” ให้นักเรียนชั้น 
ป.4–ป.6 จ านวน  100 คน  เข้าร่วม
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้       -  จัด
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ / ค าขวัญ 
/ เรียงความ  

๓. รณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนช่วยกัน
รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่ง
น้ าล าคลอง   

๔. โดยจัดท าป้ายค าขวัญ  ปิดประกาศ /
ประชาสัมพันธ์  ที่โรงเรียน และใน
หมู่บ้าน 

๕. จัดนิทรรศการ   สัปดาห์อนุรักษ์ล าคลอง
  

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางหอกระจาย
ข่าวของโรงเรียน  วัด หมู่บ้าน  และ
สถานีวิทยุ 

๒. การประชาสัมพันธ์ทางเอกสาร  เช่น
วารสาร จุลสาร แผ่นพับ ป้ายประกาศ 
หนังสือราชการ  

๓. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 
  

๔. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
๕. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น- วัน
มาฆบบูชา /วันวิสาขบูชา /วัน



๒๑ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

อาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา- วันขึ้นปี
ใหม่ /วันสงกรานต์ /วันเทโวฯ /วันสารท
ไทย /วันลอยกระทง 

๖. งานอุปสมบท /งานขึ้นบ้านใหม่ /งานพิธี
สมรส ฯลฯ 

โครงการเทิดพระเกียรติ  สถาบัน
พระมหากษัตริย์   

๑. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  วันที่  5  ธันวาคม 2557  

๒. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
วันที่  12  สิงหาคม  2557     

๓. งานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์  
ตามวันส าคัญ   

โครงการการปรับปรุง / ซ่อมแซม  ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง / อาคารเรียน-อาคารประกอบและ
บริเวณโรงเรียน 

 

๑. สร้างสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
และไม้ยืนต้น 

๒. ปูพื้นระเบียงอาคาร สปช.105/29 และ
บันได  

๓. สร้างกันแดด รอบอาคาร สปช.105/29 
๔. ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ และรถจักรยาน 
๕. ก าลังก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.

105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น   4  
ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) 

๖. ก าลังก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ  
๗. ฟ.1/42 
๘. สร้างสนามเด็กล่น ตามรอยเบื้องยุคล

บาท   พร้อมสระเล่นน้ า 
โครงการสอนซ่อมเสริม 

 
๑. นักเรียนที่เรียนดีทุกคนได้รับการสอน

เสริม  ให้มีความสามารถมากขึ้น 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ 

๑. นักเรียนครูและผู้ปกครองเข้าศึกษาดูงาน 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ๑. นักเรียนทุกคน  ทุกห้องเรียน ได้รับการ
เยี่ยมบ้านจากครู 

งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ควรปรับปรุง 



๒๒ 

 

 

ชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

 

สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน  

 

 

 

๑. ห้องสมุดยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สืบ
ค้นหาข้อมูล 

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
หนังสือจากห้องสมุดไม่ครบทุกชั้น ทุก
คน 

๓. ห้องสมุดโรงเรียนยังไมไ่ด้มาตรฐานของ  
สพฐ. 

โครงการสหกรณ์ร้านค้า ๑. นักเรียนขาดความรู้และทักษะในระบบ
สหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 

๒. ร้านค้าสหกรณ์อยู่ระหว่างปรับปรุง 
๓. นักเรียนขาดความตระหนักเรื่องอาหารที่

มีประโยชน์    
 
 

 

 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนักคะแนน ๒๐ คะแนน) 

มาตรฐานที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (๕  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/
กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

 

 

๑.๐๐ 0.75 4 1. สมดุรายงาน
ประจ าตัวเด็ก  

๒. บันทึก
พัฒนาการของ
เด็ก ๓. บัญชี
เรียกช่ือ 

๔. บันทึกน้ าหนัก 
ส่วนสูงของเด็ก  

๕. บันทึกการ
ตรวจสุขภาพเด็ก 

๖. กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ, เสริม
ประสบการณ์, 
กลางแจ้ง, 
สร้างสรรค์และ
ศิลปะประดิษฐ ์

7. รายงาน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 

 

 

 

๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

 

 

 

๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

คะแนนรวม ๕.๐๐ 4.75 ๒๐ 
เฉลี่ย   4.75 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5(ดีเยี่ยม) 

 



๒๔ 

 

๑. วิธีการพัฒนา  

    ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย 
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็กและการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ ๕ หมู่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงโทษของสารเสพติดต่าง ๆ และปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่ งมอม
เมา หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด การร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพ่ือฝึก
ทักษะ เช่น การร่วมกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธง การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้าน
ยิมนาสติก การว่ายน้ าเป็น รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพ่ือป้องกัน โรคไข้เลือดออก การเชิญวิทยากร
ภายนอก ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ การล้างมือ ๗ ขั้นตอน การกินร้อน การใช้ช้อนกลาง ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่ขยายของ
โรคมือ เท้า ปาก การเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ ต ารวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัยจากขบวนการลักเด็ก และสิ่งเสพติดให้โทษ ทั้งนี้โรงเรียนยังได้จัด อุปกรณ์ของใช้
ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน, ผ้ากันเปื้อน, ผ้าเช็ดหน้า, ที่นอน, อ่างล้างมือพร้อมสบู่ เป็นรายบุคคล 
เพ่ือให้เด็กรูจ้ักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 

 ๒. ผลการพัฒนา  

    จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน 

อนุบาลสุโขทัย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

  ๒.๑ เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  อยู่ในระดับ ดี 

  ๒.๒ เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๔ เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     ๓.๑ รณรงค์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ ๕ หมู่ โดยการจัดป้ายนิเทศและให้
ความรู้แก่เด็กในช่วงกิจกรรมโฮมรูม การจัดท าข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ซื้อขนมที่ไม่มีสารกรุบกรอบให้เด็กมาทานทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน การจัดท าเมนูอาหารกลางวันเน้น
สารอาหารครบ  ๕ หมู่ การขอความร่วมมือจากสหกรณ์โรงเรียนให้ขายขนมที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรุง
แต่งต่างๆ  

              ๓.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสออกก าลังกายที่โรงเรียน ได้แก่ ว่ายน้ า ออกก าลัง ตาม
แบบ BBL ลานกีฬา  สนามเด็กเล่นตามรอยเบื้องยุคลบาท ฯลฯ 

     ๓.๓ จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ ามันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

มาตรฐานที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (๕  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได้ ระดับ

คุณภำพ 

ร่องรอยควำม
พยำยำม 

(โครงกำร/

กิจกรรมที่ท้ำ) 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ๑. สมดุรายงาน
ประจ าตัวเด็ก 

๒. บันทึกพัฒนาการ
ของเด็ก   

๓. รายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔. ช้ินงานศิลปะ
ประดิษฐ์ประจ าหน่วย
การเรยีนรู้/ผลงานเด็ก  

๕. แฟ้มสะสมผลงาน
เด็ก  

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสม 
กับวัย 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 



๒๖ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได้ ระดับ

คุณภำพ 

ร่องรอยควำม
พยำยำม 

(โครงกำร/

กิจกรรมที่ท้ำ) 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. แผนการจัด
ประสบการณ์           
และบันทึกผลหลัง
สอน ๔๐ หน่วย 

7. กิจกรรมว่ายน้ า 

8. รายงานโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้วยศลิปะ
สร้างสรรค ์

9. รายงานโครงการ
นิทานสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยั               

10. รายงานโครงการ
พัฒนาสมอง          ท่ี
สอดคล้องกับพัฒนาการ 
๔ ด้าน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

11. กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกโรงเรียน 

๑2. กิจกรรมการ
แสดงในวันส าคญั
ต่างๆ  

๑3. แหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ ภายในบริเวณ



๒๗ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได้ ระดับ

คุณภำพ 

ร่องรอยควำม
พยำยำม 

(โครงกำร/

กิจกรรมที่ท้ำ) 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๐ โรงเรียน และห้อง
พิเศษต่างๆ เฉลี่ย   ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 
  

 ๑. วิธีการพัฒนา 

     ครูด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 40 หน่วยการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน 
น าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองโดย
การนั่งสมาธิในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงหรือเดินจงกรมภายในห้องเรียน ก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน 
ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมยิมนาสติกและว่ายน้ า ให้เด็กออกมาเล่าข่าว -เหตุการณ์ เล่า
นิทานให้เพ่ือนฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงบนเวทีงานโรงเรียน กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ได้แก่  
วันภาษาไทย วันอาเซียน วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น และงานการกุศลต่าง ๆ ได้แก่  การร า การ
ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การ
ทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น 

 ๒.  ผลการพัฒนา  

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน 
มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสุนทรียภาพครบทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวและจังหวะ ด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา เด็กปฐมวัย มีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ยอมรับชื่นชมความสามารถและผลงานของ
ตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

  ๒.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๒ เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๓ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๔ เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 



๒๘ 

 

      โรงเรียนควรเน้นให้ครูจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เน้นการจัดกิจกรรมการเล่นปนเรียน เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้แสดง
ความสามารถทุกคน เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน จากนั้นมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  และเป็น
ปัจจุบัน 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์  

 

 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ๑. สมดุรายงานประจ าตัวเด็ก 

๒. บันทึกพัฒนาการของเด็ก   

๓. สมดุบันทึกความด ี

๔. ช้ินงานศิลปะประดิษฐ์ประจ า
หน่วยการเรียนรู/้ผลงานเด็ก  

๕. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  

๖. บันทึกค าพูดเด็ก  

๗. แผนการจัดประสบการณ์              
และบันทึกผลหลังสอน ๔๐ หน่วย 

๘. กิจกรรมยิมนาสติกและว่ายน้ า 

๙. กิจกรรม “เด็กดมีีวินัย” 

๑๐. รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 



๒๙ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๔ ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. กิจกรรมโฮมรูม 

๑๒. กิจกรรม ยิม้ ไหว้ ทักทายกัน 

๑๓. ข้อตกลงของห้องเรียน 

๑๔. รายงานโครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ 

๑๕. รายงานโครงการพัฒนาสมอง          
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

๑๖. รายงานโครงการส่งเสรมิพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์               

๑๗.รายงานโครงการนิทานสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

๑๙.  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

๒๑. โครงการอาหารกลางวัน 

๒๒. กิจกรรมการดืม่อาหารเสริมนม 

๒๓. กิจกรรมเคารพธงชาติหน้า 

เสาธง คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๐ 
เฉลี่ย   ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

๑.  วิธีการพัฒนา 

      ครูประจ าชั้นจัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอโดย
บูรณาการผ่านกิจกรรม “เด็กดีมีวินัย” โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยการจัดกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่
โรงเรียนและหน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้น  ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง การรณรงค์ใส่บาตรวันเข้าพรรษา กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อแห่งชาติ -วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันไหว้ครู การรณรงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ไหว้สวย  ยิ้มใส”  



๓๐ 

 

๒.  ผลการพัฒนา 

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสม มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

  ๒.๑ เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชือ่ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๒ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๓ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

          ๒.๔ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

       ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ มีวินัย และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติ 
จนเป็นนิสัย ตามกิจกรรม “เด็กดีมีวินัย” และรณรงค์การประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน            
“ไหว้สวย  ยิ้มใส”  โดยครูไม่ต้องคอยเตือนหรือชี้แนะ 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 

 

มาตรฐานที่  ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม             
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ๑. สมุดรายงานประจ าตัว
เด็ก 

๒. บันทกึพัฒนาการของ
เด็ก   

๓. สมุดบันทึกความด ี

๔. ชิ้นงานศิลปะประดิษฐ์
ประจ าหนว่ยการเรียนรู้/
ผลงานเดก็  

๕. แฟ้มสะสมผลงานเดก็  

๖. บันทกึค าพูดเดก็ 

๗. แผนการจัด
ประสบการณ์  และบันทึก
ผลหลังสอน ๔๐ หน่วย 

๘. รายงานโครงการ
พัฒนาเดก็ปฐมวัยสู่ความ
เป็นเลิศ 

๙. รายงานโครงการพัฒนา
สมองที่สอดคลอ้งกับ
พัฒนาการ ๔ ด้าน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 



๓๒ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ๑๐. รายงานโครงการ
ส่งเสริมพฒันาเด็กปฐมวัย
ด้วยศิลปะสร้างสรรค์               

๑๑. โครงงานทาง
วิทยาศาสตร ์

๑2. รายงานโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนพเิศษ ระดับ
ปฐมวัย 

๑3. โครงการนทิาน
สร้างสรรค์ส าหรับเดก็
ปฐมวัย 

๑๕. รายงานผลการ
ประเมนิพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสตูร
การศกึษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ปี
การศกึษา ๒๕๕๙ 

๑๖. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

๑๘. ห้องพิเศษต่างๆ เชน่ 
ห้องวิทย์ฯ, หอ้งมนิิเธีย
เตอร์, ห้องคอมพิวเตอร์,  

 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 4 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ 24 
เฉลี่ย   4.8 
สรุประดับคุณภำพมำตรฐำน ๕ (ดีเยี่ยม) 

  

วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ แก้ปัญหา
ได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการจัดประสบการณ์ทั้งในห้องเรียน             
และนอกห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
บริบท ของโรงเรียนและชุมชน  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ ระดับปฐมวัย โครงการ



๓๓ 

 

พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์ 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 

๑. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้เหมาะสม มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

 ๒.๑ เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  ๒.๒ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ 

                        ดีเยี่ยม 

๒.๓ เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒.๕ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
กระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา     ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมตามความถนัดและ  

ความสนใจ จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดท า
วิจัย       ในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ อย่าง     เต็มศักยภาพ และควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความ
อยากรู้อยากเห็น ต่อสิ่งแวดล้อม  อยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาสูง
ที่สุดของชีวิต โดยจัดกิจกรรมหรือโครงงานที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก 
ควรให้เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว   และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
 

 



๓๔ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๔ มาตรฐาน  ๒๘  ตัวบ่งช้ี   (น้ าหนักคะแนน  ๖๕ คะแนน) 

มาตรฐานที่   ๕    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
(๒๐  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 

๒.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 

4 
 
 
 

๑. หลักสูตร
สถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียน 
 
๒. แผนการจัด
ประสบการณ์และ
บันทึกผลหลังสอน 
๔๐ หน่วย 
๓. แฟ้มข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 
๔. สมดุรายงาน
ประจ าตัวเด็ก 
๕. บันทึก
พัฒนาการของเด็ก 
๖. ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
๗. แบบส ารวจ
ข้อมูล สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี            
แหล่งเรียนรู้, 
ทะเบียนสื่อ 
๘. ช้ินงาน/ผลงาน
เด็ก 
๙. แฟ้มสะสม
ผลงานเด็ก 
๑๐. รายงานวิจัย
ในช้ันเรียน         

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 



๓๕ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่

ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ 4 ภาคเรยีนละ ๑ 
เรื่อง 
๑๑. รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
ของครู (SAR) 
๑๒. แฟ้มพัฒนา
งานของครู 
๑๓. รายงาน
โครงการต่างๆ              
ในระดับปฐมวยั 
๑๔. รายงานผล
การประเมิน
พัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศกัราช 
๒๕๔๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๑๕. บันทึกการ
นิเทศภายใน 
๑๖. กิจกรรมโฮม
รูม 
๑๗. กิจกรรม 
“เด็กดีมีวินัย” 
๑๘. เกยีรตบิัตร/
วุฒิบัตรการอบรม
สัมมนา, ศึกษาดู
งาน 
๑๙. บรรยากาศ/
สภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียน
ภาพถ่าย 
๒๐. สมุดเยี่ยม 
๒๑. บันทึกการ
เยี่ยมบ้าน 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๘  
 
 
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 



๓๖ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 
 
 
 
 
 

๒๒. แผ่นพับ/สาร
สัมพันธ์ 
๒๓. สมุดบันทึก
ความด ี
๒๔. บันทึกการ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
๒๕. กิจกรรม 
“Star of the 
week” 
๒๖. กิจกรรม
ยิมนาสติก  และ
ว่ายน้ า 
๒๗. กิจกรรมออก
ก าลังกายทุกวัน
พฤหัสบดีหน้าเสา
ธง 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒.๐๐ ๒.๐๐ 4 
 
 
 
 

คะแนนรวม ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 47 
เฉลี่ย   4.2 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย    จากหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็น
รายบุคคลทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ที่ให้เด็กลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน กล้าแสดงออก เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้ เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก มี
การแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น  ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามวิชาเอก -โท หรือ ตรงตามความถนัด หรือมีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า ๑๐ ปี มีการประเมินตนเองและการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 
 
 



๓๗ 

 

๒. ผลการพัฒนา  
๒.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ 

น ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ดี 
๒.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

๒.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป 

รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด 

ประสบการณ์ อยู่ในระดับ ดี 
๒.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

อยู่ในระดับ ดี 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

      ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน เพ่ือรับหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน โดยเน้นการผลิตสื่อและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ใน
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (๒๐ 
คะแนน) 



๓๘ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ 4 ๑. แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ 
ระยะ ๕ ป ี (ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๒. แผนปฏบิัติกำรประจ้ำปี
กำรศึกษำ 2559 

๓. บันทึกกำรประชุม
ประจ้ำเดือน 

๔. ค้ำสั่งกำรปฏิบตัิงำนของ
โรงเรียน 

๕. สมุดนิเทศภำยใน/ สมุด
จดหมำยเหตุรำยวัน/ สมดุ
เยี่ยมของโรงเรียน 

๖. รำยงำนประจ้ำปีของ
โรงเรียน 

๗. รำยงำนผลกำรประเมิน
ภำยนอกของ สมศ. 

๘. รำยงำนผลกำรประเมิน
ภำยใน  จำกหน่วยงำนต้น
สังกัด 

๙. แฟ้มเกยีรตบิัตรและ
รำงวัล, แฟ้มสะสมงำนของ
ครู/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑๐. รำยงำนผลกำร
ด้ำเนินงำน  ตำมโครงกำร
ต่ำง  ๆในระดบัปฐมวยั 
จ้ำนวน ๗ โครงกำร 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและ
การจัดการ 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ 4 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ 



๓๙ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ๑๑. งำนวิจัยในชั้นเรียน
ภำคเรียนละ ๑ เรื่อง 

๑๒. โครงงำนของเด็ก 

๑๓. ค้ำสั่งกำรปฏิบตัิงำน
ของโรงเรียน 

๑๔. หลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรศึกษำปฐมวัย 

๑๕. แผนกำรจัด
ประสบกำรณ ์    และ
บันทึกผลหลังสอน ๔๐ 
หน่วย 

๑๖. สถิติกำรใช้ห้องสมุด 

๑๗. วดีีทัศน์และแฟ้ม
ภำพถ่ำย   ของโรงเรียนที่
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
ของโรงเรียน 

๑๘. ควำมร่วมมือในกำรจัด
กิจกรรมวันส้ำคัญต่ำงๆ 
ของโรงเรียน เช่น กำรแสดง
ของเด็ก กำรร่วมขบวน
พาเหรด การแต่งกายในวัน
ส าคัญต่างๆ ล้วนได้รับความ
ร่วมมือ    จากผู้ปกครอง 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา             
ทางวชิาการ และเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ               
และเต็มเวลา  

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 18 
เฉลี่ย   4.71 
สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

  

 

 



๔๐ 

 

วิธีการพัฒนา 

  ผู้บริหารศึกษาปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา           
เด็กปฐมวัย  มีการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาทดลองใช้ เช่น บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
จากการประเมินผลหรือการวิจัย ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ดูแลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  เต็มศักยภาพและเต็มเวลา   

 

๑. ผลการพัฒนา  
๒.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
       อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย  

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๗ เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

      ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ควรจัดท าสารนิทัศน์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา (๒๐  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/
กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ๑. หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย          
ของสถานศึกษา 

๒. หลักสูตร
สถานศึกษา 

 ๓. ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

๔. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีปีการศึกษา 
255๙ 

๕. บันทึกการประชุม
ครู, บันทึก การ
ประชุมผู้ปกครอง, 
บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา, สมดุ
บันทึกการนิเทศ
ภายใน 

๖. รายงานผลการ
ด าเนินงาน            
ตามโครงการใน
ระดับปฐมวัย จ านวน 
๗ โครงการ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้ มีส่วนทุกฝ่ าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 

 

๔.๐๐ ๔.๐๐ 4 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

 

 

๔.๐๐ ๔.๐๐ 4 



๔๒ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/
กิจกรรมที่ท า) 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน  และ
ท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๐๐ ๔.๐๐ 4 ๗. แฟ้มเกียรติบัตร, 
วุฒิบัตร             
การอบรม, 
การศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๘. แผนการจัด
ประสบการณ์               
และบันทึกผลหลัง
สอน 

๙. แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์            
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

๑๐. สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 
อุปกรณ์ของเล่น ของ
ใช้ เครื่องนอน 
หนังสือ สนามเด็ก
เล่น เครื่องเล่น พื้นที่
ส าหรับแปรงฟัน ล้าง
มือห้องพยาบาล 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ 

 

คะแนนรวม ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 22 
เฉลี่ย   4.40 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

  

 

 

 



๔๓ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 

อนุบาลสุโขทัย (ฉบับทดลองการวิจัย) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และน าหลักสูตรฯ มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย             
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบด้าน  

๒. ผลการพัฒนา  
๒.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

อยู่ในระดับ ดี 
  ๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย               
อยู่ในระดับ ดี 
  ๒.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น                 
อยู่ในระดับ ดี 
   ๒.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

      ศึกษาผล ระดับปฐมวัย ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือพัฒนาและขยายผลเต็มรูปแบบ อีกทั้งสถานศึกษาต้องก าหนด
วางแผนพัฒนาในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา  
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้วางแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่เหมาะสมตามวัย 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

 (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

ร่องรอยวำม
พยำยำม

(โครงกำร/
กิจกรรมที่ท้ำ) 

๘.๑ ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย

ของสถำนศึกษำ 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒. หลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยโรงเรยีน
อนุบาลสุโขทัย 

๓. เอกสารมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และประกาศ
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

๔. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวกับการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

๕. ค าสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีก าหนดไว ้

๖. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียน 

๗. รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 

๘.๒ จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ

กำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำที่

มุ่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำนของ

สถำนศึกษำ 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๒ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้

สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 



๔๕ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
น้้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

ร่องรอยวำม
พยำยำม

(โครงกำร/
กิจกรรมที่ท้ำ) 

๘.๔ ติดตำมตรวจสอบและประเมิน

คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

 

 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ๘. เอกสารข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

๙. รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ในระดับปฐมวยั                

๑๐. แผนพัฒนาการจดั
การศึกษา      ของ
สถานศึกษา ระยะ ๕ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 

๑๑. แผนผังโครงสร้างการ
บริหารงานของศูนย์เด็ก
ปฐมวัย 

๑๒. วีดีทัศน์และแผ่นพับ
แนะน าโรงเรียน 

๑๓. เว็บไซต์ของโรงเรียน 

๑๔. แผนพัฒนาการจดั
การศึกษา             ของ
สถานศึกษา ระยะ ๕ ปี              
(ปีการศึกษา ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 

๑๕. บันทึกการประชุม
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

๘.๕ น้ำผลกำรประเมินคุณภำพ                  

ทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผน

พัฒนำ 

 

 

 

 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๔ 

๘.๖ จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำน

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ 28 
เฉลี่ย   ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

  

 

 



๔๖ 

 

วิธีการพัฒนา 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี  

 

๑. ผลการพัฒนา  
๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ  ในการบริหารจัดการ  

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาขอ 

สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดี 
๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

      พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดท า
กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (๕ 
คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภา

พ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรม
ที่ท า) 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร               
ในสถานศึกษา 

 

 

๒.๕ ๒.๕ 4 ๑. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา             ของ
สถานศึกษา ระยะ ๕ ปี              
(ปีการศึกษา ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 

๒. แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปกีารศึกษา 
๒๕๕๙ 



๔๘ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภา

พ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรม
ที่ท า) 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา        
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กร             
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕ ๒.๕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สมุดนิเทศ  

๔. บันทึกการประชุมครู, 
คณะกรรมการสถานศึกษา
, ผู้ปกครอง 

๕. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

๖. บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

๗. รายงานผลการ
ด าเนินงาน        ตาม
โครงการระดับปฐมวัย 
จ านวน ๗ โครงการ 

๘. วีดีทัศน์แสดงผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน                 

๙. ห้องเรียนตัวอย่าง
ระดับปฐมวัย 

ห้องศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ 

๑๐. ป้ายนิเทศต่างๆ 

๑๑. สมุดเยี่ยม 

๑๒. แฟ้มเกยีรติบัตร 
วุฒิบัตร การอบรม 
สัมมนา การศึกษา           
ดูงาน การพัฒนาตนเอง 

     

รวมคะแนน ๕.๐๐ ๕.๐๐ 8 
เฉลี่ย   4.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4 (ด)ี 
  



๔๙ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและบุคลากร  

โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ส่งเสริมให้บุคคลหรือ
สมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง 
ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทุกภาคส่วนในสังคมท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือ ในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหา  และพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 
 

๒. ผลการพัฒนา  
  ๒.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ใน 
ระดับ ดีเยี่ยม 

๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

     สถานศึกษาควรก าหนดแผนพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ โดยเกื้อหนุน
ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่ง
การเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ที่ดีมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ท าให้เกิดพลัง
สร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่าง
เหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม และน าเด็กศึกษานอก
สถานที่ใกล้บริเวณโรงเรียน 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 

                      การศึกษาปฐมวัย   (๕  คะแนน) 



๕๐ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเนน้ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ๑. แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา 
ระยะ ๕ ปี              
(ปีการศึกษา 
๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

๒. แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี            
ปีการศึกษา 255๙ 

๓. รายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๔. รายงานประจ าปี
ของโรงเรียน 

๕. สรปุผลความพึง
พอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู เด็ก 
ผู้ปกครอง ท่ีมีต่อ
การด าเนินโครงการ
ในระดับปฐมวยั 

๖. สมดุนิเทศ 

๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ใน



๕๑ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๒ ผลการด าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปฐมวัย 
จ านวน ๕ โครงการ 

๘. สมดุเยีย่ม 

๙. ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑๐. บันทึกการ
ประชุมคร,ู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา, 
ผู้ปกครอง 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐ 
เฉลี่ย   ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  

และจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ โครงการนิทานสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย, โครงการ
พัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน ส าหรับเด็กปฐมวัย, โครงการอาสาสมัครน้อยรักบ้านเกิด, 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 
๒๕๕๙, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ ระดับปฐมวัย 

 

๒. ผลการพัฒนา 
๒.๑ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 



๕๒ 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการให้เข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่  ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น    (๕  คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ๑. หลักฐานร่องรอย
การวิเคราะห์นโยบาย
ของต้นสังกัด ตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพือ่การ
จัดท าแผนงาน/
โครงการพิเศษ 

๒. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา             
ของสถานศึกษา ระยะ 
๕ ปี (ปกีารศึกษา 
๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

๓. แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ีปีการศึกษา 
255๙ 

๔. รายงานผลการ
ด าเนินงาน               
ตามโครงการต่างๆ ใน
ระดับปฐมวัย จ านวน 
๒ โครงการ 

๕. บันทึกการประชุม
ครู 

๖. สรุปความพึงพอใจ
ของครู เด็ก  ผู้ปกครอง 



๕๓ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 
(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ 

 

 

 

เกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ  

๗. แฟ้มข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

คะแนนรวม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐ 
เฉลี่ย   ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕ (ดีเยี่ยม) 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย คือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ,  โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ            ระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 

๒. ผลการพัฒนา  
๒.๑ จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการให้เข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการ 

ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 
 

 

 

 



๕๔ 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๑.๐๐ 4 0.8 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๑.๕๐ ๕ 1.5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๑.๕๐ ๕ 1.5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๑๙.๐๐ 4.8 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 5 20 5 ดีเยี่ยม 

  

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๒๐.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ๑.๐๐ 4 0.8 ดีมาก 



๕๕ 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ความหมาย 

ระดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๒๔.๐๐ 4.8 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๒.๐๐ 4 1.6 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ๒.๐๐ 4 1.6 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ๒.๐๐ 4 1.6 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ 20 47 18.8 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๓.๐๐ 4 2.4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๓.๐๐ ๕ 3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๓.๐๐ 4 2.4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๓.๐๐ ๕ 3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ๓.๐๐ ๕ 3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ๓.๐๐ ๕ 3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ๒๐.๐๐ ๓๓.๐๐ 18.8 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๔.๐๐ ๕ 4 ดีเยี่ยม 



๕๖ 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ความหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๔.๐๐ 4 3.2 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๔.๐๐ 4 3.2 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๔.๐๐ 4 3.2 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ๔.๐๐ ๕ 4 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ๒๐.๐๐ ๒๒.๐๐ 17.6 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๑.๐๐ ๔ 0.8 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ๐.๕๐ ๕ 0.5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ๐.๕๐ ๔ 0.5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ๑.๐๐ ๕ 1 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 5 28 4.8 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๒.๕๐ 4 2 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๒.๕๐ 4 2 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๘.๐๐ 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๓.๐๐ ๕ 3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ๓.๐๐ ๕ 3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ๒.๐๐ ๕ 2 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 



๕๗ 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ความหมาย 

ผลการประเมิน 100.00 241.00 93.60 ดีเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ๕ (ดีเยี่ยม)  

มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  (93.60) 

 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒     

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 34 ๙๕.๖๓ ๔.๓๗ ๐ 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 34 ๙๗.๘๑ ๒.๑๙ ๐ 

๓. ด้านสังคม 34 ๙๖.๗๒ ๓.๒๘ ๐ 

๔. ด้านสติปัญญา 34 ๙๔.๕๔ ๕.๔๖ ๐ 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ 
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องเรียน ทรูปลูกปัญญา  ตาม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ   ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตาม
นโยบายของผู้บริหารเรื่อง “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทัน
สื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดเน้นคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน”  ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน
น้ าอัดลม ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่นการออกก าลังกายทุกเช้า  การพัฒนา
ระบบสมอง ตามแบบ  BBL  เป็นต้น 
 
๒.ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ 
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้      มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์    จากการประเมิน    ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 



๕๙ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
(ป.๑ – ป.๔) 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ (ระดับดเียี่ยม) 

 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดค านวณ 
และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับ  
ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –6  (ระดับดเียี่ยม) 
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๖๐ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –6 (ระดับดเียี่ยม) 

 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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๖๑ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ปีการศึกษา 2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖     อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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๖๒ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
ผลการประเมินนักเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 

ผลการประเมินนักเรียนด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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๖๓ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
ผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน 

และความเป็นธรรมต่อสังคม ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 
 
 

 
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นและมากกว่า ร้อยละ 
๕๐ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกามารยาทของสังคม  ได้แก่ การเข้าคิว  ซื้ออาหาร   ซื้อ ขนม  และขึ้นรถโดยสาร  
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมผู้เรียน 
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๖๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
 
๑. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ
ศึกษา  
 

โรงเรียนได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน การจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือวางแผน
ร่วมกัน ในการก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถาน ศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการ
เชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ



๖๕ 

 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 
 

บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

 
๒. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 
  



๖๖ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  
๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒.ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓.จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔.จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
  



๖๗ 

 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
ระดับคุณภาพ: ดี 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่   
 ๑)ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
 ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
 ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
 ๗)จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมา  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการ
ประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 
๒.ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมกีารด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓.จุดเด่น 



๖๘ 

 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
๔.จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  นักเรียน
มีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่กย็ังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
   จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้
ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะ 
 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับด ี 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่
ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือ
ในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 



๖๙ 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี)และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็น   
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ
ความช่วยเหลือได้ดังนี ้
 
จุดเด่น 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นและมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  เช่นการเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น 
 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑)ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม  
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 
 



๗๐ 

 

 
 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้  

ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก

คณะกรรมการวิจัย 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  
จุดควรพัฒนา 
 ๑.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 ๒. ด้านคร ู

๑) ครคูวรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งานเสมอ 

๔) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๕) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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๖) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 ๓. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑)สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  

๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓.  กาพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
 ๒.การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NETและ 
PISA 
 ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ส่วนท่ี 4 

 

ภาคผนวก 

 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ   (National Test : NT)  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557 - 2559    
รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6   ปีการศึกษา 2557 – 2559 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1  -  ครั้งที่ 3 
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ค าสัง่โรงเรียนบ้านสนามบนิ (ประชาศกึษา) 

ท่ี   20/ 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง           
(Self Assessment Report : SAR)  
------------------------------------------ 
 ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศกึษาต้องมีการประเมิน

ภายในและจดัท ารายงานเป็นประจ าทกุปี และเปิดเผยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนได้รับ

ทราบ ดงันัน้   โรงเรียนจึงต้องจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ   เพ่ือให้การประเมิน

คณุภาพภายการศกึษา ส าหรับจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจงึแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษา  ดงันี ้

      1.  นายนุสนธ์ิ  สวนใต ้   ประธานกรรมการ 

       2.  นางรินดา  ศรีชยัยะ   กรรมการ 
  3.  นางเสาวภา  จนัทร  กรรมการ 

 4.  นายอภิเดช ขาวข้างพล ู  กรรมการ 

 5.  นางสาวสมรัฐ บญุชยั  กรรมการ 

 6.  นางทองอ้อน  สหกลู  กรรมการ 

 7.  นางผกามาศ  แก้วทุง่  กรรมการ 

 8.  นางปพิชญา  เกตกิุตตกิลุ  กรรมการ 
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 9.  นายวฒันะ  โดยดว่น  กรรมการ 

 10 นางสมัพนัธ์  ปานชยั  กรรมการ  

 11 นางนวลสิริ ขนัธ์ทอง  กรรมการ 

 12 นางสาวสวุรรณา บญุคง  กรรมการ 

 13 นางกสุมุา  กลิ่นน้อย  กรรมการ 

 14 นายประสิทธ์ิ  รักถึง  กรรมการ 

 15   นายปราโมทย์  จัน่จนั  กรรมการและเลขานกุาร 

          ทัง้นีข้อให้บคุลากรทีได้รับแตง่ตัง้ ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเคร่งครัด      เพ่ือให้เกิดความ

เรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์ และเกิดผลดีตอ่ทางราชการตอ่ไป 

    ทัง้นี ้  ตัง้แต ่บดันีเ้ป็นต้นไป               

                           สัง่  ณ  วนัท่ี    30  มีนาคม พ.ศ.2560 

     

 

     (นายนุสนธิ์    สวนใต้) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯ 


