
๑ 

 

 



๒ 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  ท่ีต้ัง ๑๙๙๙  หมู่ ๓  ถนนสุขุมวิท  ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอ

เมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต ๑  โทร ๐๒-๗๔๙๖๖๔๕   โทรสาร ๐๒-๗๔๙๖๖๔๕  e-mail : Mahaphab@hotmail.com     

website : WWW.MKJ.AC.TH    

โรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย, ประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนมีเนื้อ

ท่ี ๘ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา  มีเขตพื้นท่ีบริการ ๖ หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๖, หมู่ ๗ และ

หมู่ ๘  

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๒.๑   ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร  โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๔๒-๔๓๙๗  

e-mail :  mahaphab@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑๔ ปี ๕ เดือน 

  

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

  
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 
 (ปี) 

 
หมายเหตุ ชาย หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ - ๕๘  
รองผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ - ๓๕  
รองผู้อำนวยการ  ๑ - - ๑ - ๔๕  
ครูประจำการ ๗ ๒๘ - ๒๔ ๑๑ - ๔๐  
ครูอัตราจ้าง ๑ ๘ ๑ ๕ - - ๓๐  
นักการ/ภารโรง ๒ - ๒ - - - ๕๐  

รวม ๑๒ ๓๗ ๓ ๒๙ ๑๔ - ๔๗  

 

 

 



๓ 

 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน)    

    ๔.๑ จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๖๑๘ คน   อัตราส่วน ครู : นักเรียน เท่ากับ  ๑ : ๑๗ 

    ๔.๒ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  ๗๑๕  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉล่ียต่อห้อง 

ชาย หญิง 
อนุบาล ๑ ๑ ๑๐ ๓ ๑๓  
อนุบาล ๒ ๒ ๑๙ ๑๓ ๓๒  
อนุบาล ๓ ๑ ๑๔ ๓ ๑๗  

รวมอนุบาล ๔ ๔๓ ๒๙ ๖๒  
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๒๘ ๒๒ ๔๘  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๑ ๒๕ ๒๘  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๗ ๒๒ ๓๙  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๘ ๑๐ ๒๘  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๔ ๓๙ ๖๓  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๒๙ ๑๘ ๔๗  
รวมประถมศึกษา ๙ ๑๒๗ ๑๓๔ ๒๖๑  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓ ๕๗ ๓๖ ๙๓  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ ๖๗ ๔๔ ๑๑๑  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓ ๔๒ ๔๖ ๘๘  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๙ ๑๖๖ ๑๒๖ ๒๙๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๗ ๑๒ ๒๙  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๒๐ ๑๙ ๓๙  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ๔๙ ๕๑ ๑๐๐  

รวมนักเรียนทั้งหมด ๒๕ ๔๘๕ ๓๔๐ ๗๑๕  

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการศึกษา  

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM (การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) ภายใต้กระบวนการ 
PDCA คือมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ ติดตามกำกับดูแล และประเมินปรับปรุงแก้ไข แล้ว
พัฒนาตามกระบวนการต่อไปจนดีขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๕ 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียมหาภาพกระจาดทองอปุถัมภ ์
 

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

- การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- การนิเทศการศึกษา 

- การแนะแนวการศึกษา 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- การส่งเสริมความรู้ด้วนวิชาการแก่ชุมชน 

- การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 

- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

-การวางแผนอัตรากำลังและการ

กำหนดตำแหน่ง 

- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

- วินัยและการรักษาวินัย 

- การออกจารราชการ 

 

-การจัดและเสนองบประมาณ 

- การจัดสรรงบประมาณ 

- การตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผล

การใช้เงินและผลการ

ดำเนินงาน 

- การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุน เพ่ือการศึกษา 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารบันชี 

- การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

- การดำเนินงานธุรการ 

- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ 

- การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

- การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร 

- งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ  

- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 

และบริหารท่ัวไป 

- การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

- การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา ในระบบ นอก

ระบบ อัธยาศัย 

- งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  

- การส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของ

บุคคล องค์กร หน่อยงานและสถาบัน 

- งานประสารราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงาน

อ่ืน- -  

- งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  

 

นายอิทธิพัทธ ์ ธีระวรรณสาร 
ผู้อุปการะโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายวิริยะ  ชะนะมา 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางนวพร  สีดาแก้ว 

 



๖ 

 

แผนภาพที ่ ๑ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๓ 

     ๑       ๒      ๓๘       ๒      ๕    ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ปวช. 

 
ปวส. 

 
ปริญญาตร ี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
๒๕๖๓ 

๓ - ๒๙ - ๑๔ - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครูผู้สอน

พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหนำ้ท่ีอ่ืนๆ

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒563

ปวช. ปวส. ปริญญำตรี

ประกำศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญำโท ปริญญำเอก



๗ 

 

๓) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ ๑ ครู  คศ. ๒  ครูคศ. ๓  ครู  คศ. ๔  ครู  คศ.๕ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
      ๑ ๒๐       ๑๑      ๙       -       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

 
ลำดับท่ี 

 
สาชาวิชา 

 
จำนวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
(ชม./สัปดาห์) 

๑ ภาษาไทย ๓ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๒ คณิตศาสตร์ ๘ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๓ วิทยาศาสตร์ ๘ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๔ สังคมศึกษาฯ ๖ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๕ สุขศึกษา พลศึกษา ๑ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๖ ศิลปะ ๑ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๗ ดนตรี ๒ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๘ นาฏศิลป์ ๑ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๙ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 

๑๐ คอมพิวเตอร์ ๓ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 
๑๑ ปฐมวัย ๑ ๑๘  (ชม./สัปดาห์) 

 

 

 

วิทยฐำนะของบุคลำกรของสถำนศกึษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2

ครูคศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

สุขศึกษำ พลศึกษำ

ศิลปะ

ดนตรี

นำฏศิลป์

ภำษำอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

ปฐมวัย

สำขำที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓



๙ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง ๘๑.๘๘ ๖๗.๓๕ ๗๔.๑๔ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๙.๑๑ ๖๗.๔๗ ๗๑.๘๖ 

รวมเฉลี่ย ๘๐.๕๐ ๖๗.๔๑ ๗๓.๐๒ 
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กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง

๘ ๗

๖ ๖

๗
๗

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT)

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ



๑๐ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การอ่านออกเสียง ๖๗.๑๓ ๖๑.๖๑ ๘๑.๘๘ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖๘.๔๔ ๖๙.๐๕ ๗๙.๑๑ 

รวมเฉลี่ย ๖๗.๗๙ ๖๕.๓๓ ๘๐.๕๐ 
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อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรยีน (RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒56๓

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓



๑๑ 

 

รายงานผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ๔๐.๖๐ ๓๔.๒๕ ๔๐.๔๗ 
ความสามารถด้านภาษาไทย ๔๔.๘ ๔๔.๒๔ ๔๗.๔๖ 

รวมเฉลี่ย ๔๒.๗๐ ๓๙.๒๔ ๔๓.๙๗ 
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๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

๔๐.

๔๕.

๕๐.

ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย

๔๐.๖

๔๔.๘

๓๔.๒๕

๔๔.๒๔
๔๐.๔๗

๔๗.๔๖

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรยีนระดับชำติ (NT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๓

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ



๑๒ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 

 
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ความสามารถด้านภาษาไทย ๕๒.๖๓ ๔๗.๓๐ ๔๔.๘ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ๔๓.๔๙ ๕๔.๘๒ ๔๐.๖๐ 

รวมเฉลี่ย ๔๘.๐๖ ๕๑.๐๖ ๔๒.๗๐ 
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ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรยีนระดับชำติ (NT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563



๑๓ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 

วิชา โรงเรียน เขตพื้นท่ี ประเทศ 
ภาษาไทย ๕๐.๐๔ ๕๘.๒๗ ๕๖.๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๖.๖๗ ๔๘.๕๑ ๔๓.๕๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๖๙ ๓๐.๔๐ ๒๙.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๓๗ ๓๙.๓๔ ๓๘.๗๘ 
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ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน ( O – NET )

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศกึษำ ๒563  

โรงเรียน เขตพืน้ท่ี ประเทศ



๑๔ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๖๓  

 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๕๔.๑๑ ๕๒.๔๑ ๕๐.๐๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๓.๘๐ ๓๖.๐๒ ๓๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๑๘ ๓๑.๒๕ ๒๕.๖๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๕๔ ๓๘.๓๓ ๓๔.๓๗ 
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ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

รำยงำนผลกำรประเมนิผลกำรทดสอบระดับชำติทำงกำรเรียนของนักเรียน ( O-Net)

ระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียปกีำรศึกษำ 2561 - 2563

คะแนนเฉล่ียปี 2561 คะแนนเฉล่ียปี 2562 คะแนนเฉล่ียปี 2563



๑๕ 

 

                 รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) 
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2561 - 2563 

             โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์ 
    

วิชา คะแนนเฉลี่ยปี 2561 คะแนนเฉลี่ยปี 2562 คะแนนเฉลี่ยปี 2563 
ภาษาไทย (91) 47.99 48.31 54.04 

ภาษาต่างประเทศ (93) 25.57 30.87 30.97 
คณิตศาสตร์ (94) 23.12 21.33 21.97 
วิทยาศาสตร์ (95) 30.17 28.17 27.85 
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ภาษาไทย (91) ภาษาต่างประเทศ (93) คณิตศาสตร์ (94) วิทยาศาสตร์ (95)

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติทางการเรียนของนักเรียน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 - 2563

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

คะแนนเฉล่ียปี 2561 คะแนนเฉล่ียปี 2562 คะแนนเฉล่ียปี 2563



๑๖ 

 

 

                   รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) 
 

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2563 

             โรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ ์

    

วิชา 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง

อุปถัมภ์ 
สพป.สมุทรปราการเขต 1 ประเทศ 

ภาษาไทย (91) 54.04 55.18 54.29 

ภาษาต่างประเทศ (93) 30.97 34.14 34.38 

คณิตศาสตร์ (94) 21.97 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ (95) 27.85 30.17 29.89 
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ภาษาไทย (91) ภาษาต่างประเทศ (93) คณิตศาสตร์ (94) วิทยาศาสตร์ (95)

54.04

30.97

21.97

27.85

55.18

34.14

25.82
30.17

54.29

34.38

25.46
29.89

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติทางการเรียนของนักเรียน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2563

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป.สมุทรปราการเขต 1 ประเทศ



๑๗ 

 

รายงานผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

      

วิชา ระดับ 
คะแนน คะแนน คะแนน เปรียบเทียบผลต่าง 

2561 2562 2563 
ระหว่างปีการศึกษา 

2563-2562 

ภาษาไทย (01) 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

34.34 36.00 36.86 0.86 

ประเทศ 47.31 42.21 44.36 2.15 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (02) 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

30.84 31.82 30.67 -1.15 

ประเทศ 35.16 35.70 35.93 0.23 

ภาษาต่างประเทศ (03) 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

23.89 24.75 23.62 -1.13 

ประเทศ 31.41 29.20 29.94 0.74 

คณิตศาสตร์ (04) 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

17.63 15.33 19.69 4.36 

ประเทศ 30.72 25.41 26.04 0.63 

วิทยาศาสตร์ (05) 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

23.41 24.20 25.68 1.48 

ประเทศ 30.51 29.20 32.68 3.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเปน็สำคัญ 

บทสรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศกึษำ  โดยทั้ง ๓ มำตรฐำน 



๑๙ 

 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 

               ๒.๑ วิธีการพัฒนา  
        โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มีกระบวนการพัฒนาเด็กที ่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำ
ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้งมีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อน
เข้าเรียนทุกวัน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด ๑๙ โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน 
มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก 
และได้ร ับความร่วมมือจากสาธารณสุขเทศบาลด่านสำโรง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยใน
ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ัง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน
ทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่นสิ่งของ
เครื่องใช้ของตนและของส่วนรวมและยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครูโดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ 

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาด
ภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ
ของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรม
โครงการเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ



๒๐ 

 

และส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้
ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มี
การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน
ด้วยภาษาที ่เหมาะสมตามวัยและจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้นอกห้องเรียนเพื ่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 

๒.๒ ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
             ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑  ทุกตัวบ่งชี้  โดยการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการที่หลากหลาย  

เพื่อให้ผู ้เรียน  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  โดยสังเกตจากสภาพจริง พบว่า ครูสอนเด็กให้มีความตระหนัก  

ส่งเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมตามกิจกรรม/งาน/โครงการและหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนด  ส่งผลให้เด็กมีน้ำหนัก

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  มีสุขภาพร่างกายสมบู รณ์แข็งแรงตามวัย   มีทักษะในการ

เคลื่อนไหวตามวัย  การใช้และการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก   และความสัมพันธ์

ระหว่างมือกับตาได้เหมาะสมตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได้

เหมาะสมตามวัย   สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของชั้นเรียน  บอกโทษและปฏิเสธ  

ส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมาสำหรับเด็ก  หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ  ส่ิงเสพติดของเด็กได้  

 และนอกจากนั้นเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม การช่วยเหลือตนเอง การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัย

ในตนเอง รู้จักที่จะรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การมี

สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ตลอดจน

สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ัง

ภายในและนอกห้องเรียน และยังส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้การให้และรับ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนใน

ห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑  ในระดับ ๓  ดี 

 

 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

           สถานศึกษากำหนดแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเทศบาลด่านสำโรง เข้าร่วมประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาครูเพื่อ

ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางด้าน

ร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐ จัดการรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ ครบ ๕ 

หมู่ และส่งเสริมให้เด็กรักการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกความเกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาสุขภาพ และให้มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง ซึ่งเด็กสามารถมี

พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ โดย

สถานศึกษามีการรายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม ต่างๆเช่น โครงการกิจกรรมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง/



๒๑ 

 

กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล/กิจกรรมวันลอยกระทง/ กิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

 

 ๒.๔  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การอ่าน 
-การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๑.ระดับคุณภาพ ดี 
        ๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา 
              สถานศึกษาได้พัฒนาคร ูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที ่ไ ด้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และสถานศึกษาจัดร่วมกับสถาบัน/สำนักพิมพ์ต่างๆ  มีการศึกษาดู
งานครูและบุคลากรปฐมวัย  เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   จัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย   พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   ครอบคลุมพัฒนาการผู้เรียนท้ัง ๔ ด้าน    จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ให้ทันสมัย  ปรับให้มีการเรียนรู้เรื่องอาเซียน ให้มีคุณธรรม   พัฒนาครูให้สามารถจัด
ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม   พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
อย่างหลากหลาย    ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม   เน้นสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในเชิงบวกและเกื้อกูลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ครูจัดส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
          

 



๒๒ 

 

    กระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท สร้าง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ                        

จัดการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล มีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  มีการประเมินเด็กเป็นราย บุคคล

โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และบันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจำชั้น  มีการสรุปผลการประเมิน  

จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็กเพื่อรายงานผลพัฒนาการเด็กในทุกด้านเป็นประจำภาคเรียน เสนอต่อ

ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้น 

 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ท้ัง

ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  

จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื ่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้   

เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มี

มุมหนังสือท่ีจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่น

น้ำ  เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้า

ห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น

และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมกับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 การจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม

ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก

กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อช้ันเรียนในระดับหนึ่ง 

  ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน

การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน

พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา 

กิจกรรมอบรมครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มีความ

เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

 

 

 

 



๒๓ 

 

 ๒.๒ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

              จากการจัดโครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ อย่างหลากหลาย ทำให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน การจัดประสบการณ์ สามารถจัดทำ

แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก

อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู ้ปกครอง สามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการประเมินมาปรับใช้กับการจัดประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง จัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก และมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  ครูปฏิบัติหน้าท่ีตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  ด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีความเข้าใจปรัชญา  หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริหารจัดการชั้นเรียนท่ี

สร้างวินัยเชิงบวก  ใช้สื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน  ใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน

พัฒนาการอย่างหลากหลาย  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  พร้อมกับจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถจัดทำสาร

นิทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ๓  ดี 

 

 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

             สถานศึกษามีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และให้มีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนให้มีความทันสมัย  และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเป็นประจำตลอดปีการศึกษา  และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา

ตนเองและขยายผลให้กับเพื่อนครูเพื่อนำใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับพัฒนาผู้เรียน  มีการนำผลการวิจัย

และผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ หลักสูตร หลักสูตรปฐมวัย รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของ

ครูและบุคลากร โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการจัดหา/จัดทำเครื่องเล่นสนาม แผนการจัดประสบการณ์ท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการจัดหา/จัดทำเครื่องเล่นสนามและรายงานผล

การประเมินตนเองประจำปีเป็นต้น 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

    ๒.๔  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 

 
- จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด  
ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและพอเพียง 
- กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
        ๑.ระดับคุณภาพ ดี 
        ๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
     ๒.๑ วิธีการพัฒนา 
          จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิด
การเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุก
ส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู ้จักยับยั้งชั ่งใจ รู ้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ
รับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความ
มีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู ้เร ียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ



๒๕ 

 

อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  
กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการ
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

 ๒.๒ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

 จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์

จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  

ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิด

การเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื ่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่ อให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบง่ปันมี

ความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ

ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ

ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้เด็กได้

ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อ

ก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ

อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

รักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ



๒๖ 

 

นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจำวัน    
  
 ๒.๔  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
- มีทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น 
- มีทักษะชีวิตท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) กิจกรรมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง 
 ๒) กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล 
 ๓) กิจกรรมวันลอยกระทง 
 ๔) กิจกรรมวันแม่/วันพ่อ 
 ๕) กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 ๖) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุ 
      ผลการประเมินตนเอง 

    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
-  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้านท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้าน   

           สังคม และสติปัญญา 
-ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้   สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
-  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้  

        ๒.๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
            - โครงการต่าง ๆ   
            - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
            - รูปภาพ  
            - ผลงานเด็ก 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
-มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นำสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  - การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
  - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
ในการจัดประสบการณ์เด็ก 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

๒)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และท่ัวถึง 
๓)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
๔)  โครงการต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๕)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 

ระดับปฐมวัยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 



๒๘ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการด่ืมนมแปรงฟัน 
- บันทึกน้ำหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมการเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-การไปทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๒๙ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดด
เด่น 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง  ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน  

- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็ก
ปฐมวัย 

- 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
 -การขยายผลสู่เพื่อนครู 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

-หลักฐานการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 

-ส่ือในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 
 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 



๓๐ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนตลาดนัดอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวันพ่อ/วันแม ่

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 



๓๑ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ

ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้

กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเน้นพัฒนานักเรียนเรื่องการอ่านออกเขียน

ได้  การสื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์วิจารณ์แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด  เพื่อให้นักเรียนมี

ความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมตามระดับชั้น  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธี

สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น

ข้อมูล   

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการมีค่านิยม

ท่ีดี  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ โดยผ่านกิจกรรมสภา

นักเรียน  กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมบันทึกเด็กดี และกิจกรรมบูรณาการในวันสำคัญต่าง ๆ  มีระบบการแนะ

แนวอย่างเป็นระบบ  การดูแลสุขภาพกายและสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้างการภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก

มาร่วมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาชีพสุจริตโดยการออกไปเรียนรู้ตามสถาน

ประกอบการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน 

การอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
ส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้ง 
รู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษของสิงเสพติดต่างๆเลือก
รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ ตามหลัก ๓ ป. (ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย) รักการออกกำลัง
กาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติก าของกลุ่ม ของ



๓๒ 

 

สถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ   
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
ผู้เรียนทุกคนอ่านหนังสือออก เขียนได้  มีความสามารถในการคิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี

เหตุผล  รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวนิัย  

เป็นผู้มีค่านิยมด้านการยิ้มง่าย ไหว้สวย รักการออม รักสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ เคารพกฏกติกาของ

สังคม  ยึดถือหลักความเป็นประชาธิปไตย 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านการเขียน การคิดคำนวณ  ให้อยู่ในระดับ 

ดีเย่ียม  ป.๔-ป.๖ ยังต้องพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และ
ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  การฝึกทักษะการเป็นผู้นำ 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  การอภิปราย  และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  รวมทั้งการนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ      
 - การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตถกรรมของช้ินงานสำหรับนักเรียน                                       
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management)  

เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรงให้
โรงเรียนมีอำนาจอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ   ด้านการ
บริหารบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป  ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและบริบทท่ีเหมาะสมของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู ้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ  P  D  C  A  หรือใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (ACTION RESEARCH)  มีการกระจายอำนาจโดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกัน
คิด วางแผน ร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี



๓๓ 

 

ความสุข  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้”  รวมทั ้งตัวชี ้ว ัด  (Key  
Performance  Indicators : KPI)  ท่ีต้องการและกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ

บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้

สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำปี ที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน

สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และ

จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  

 



๓๔ 

 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กจิกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่  

1.1 งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุก 
ระดับช้ันจัดทำหน่วยบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  

1.2 สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

1.3 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานประยุกต์ จัดการเรียน 
ด้วยการบูรณาการ STEM 

1.4 ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ เช่น การประหยัด 
พลังงาน คำศัพท์พื้นฐาน  

1.5 ครูได้นำพานักเรียนจัดบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
1.6 ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  เช่น YouTube  การสอนผ่านส่ือFacebook การใช้ส่ือเว็บไซต์ และเว็บเพจ ท่ี
ครูพัฒนาสร้างเอง 

1.7 ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และได้นำไปพัฒนาปรับปรุงต่อในปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ 

1.8 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

1.9 ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 



๓๕ 

 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ  อยู่ในระดับดี  ดังมีโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน  ๔๑  โครงการดังนี้ 
  

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
๔ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๕ โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
๖ โครงการพัฒนาห้องสมุด  
๗ โครงการรักการอ่าน 
๘ โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET , NT และข้อสอบกลาง 
๙ โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๑๐ โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 
๑๑ โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู ้
๑๒ โครงการการจัดซื้อวัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๔ โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล 
๑๕ โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและพลานามัย 
๑๖ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๑๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันสำคัญ 
๑๘ โครงการสร้างการรับรู้ใหม่สู่เป้าหมายชีวิต 
๑๙ โครงการธนาคารโรงเรียน SMSS 
๒๐ โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ 
๒๑ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีฯ ภายใต้การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 
๒๒ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 
๒๓ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทัศนศึกษา 
๒๔ โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
๒๕ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 
๒๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒๗ โครงการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๘ โครงการแนะแนวการศึกษา 
๒๙ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



๓๖ 

 

๓๐ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓๑ โครงการปัจฉิมนิเทศ อนุบาล ป.6 ม.3 และ ม.6 
๓๒ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๓๓ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเทคโนโลยี 
๓๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๓๕ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพในสถานศึกษา 
๓๗ โครงการส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ 
๓๘ โครงการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
๓๙ โครงการสร้างคนดีมีคุณภาพ 
๔๐ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน 
๔๑ โครงการพัฒนาอาคารและสถานท่ี 

  ซึ่งท้ัง ๔๑   โครงการได้ดำเนินกิจกรรมโครงการสำเร็จลุล่วงตามท่ีวางไว้ 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่น 

 ๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั ่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระประชุม โดยกระบวนการ PLC 
 - ศึกษาข้ันตอนการวางแผนการจัดการศึกษา    
 - จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
 - จัดเตรียมส่ืออุปกรณ์   
 - ดำเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   

- ทำวิจัยในช้ันเรียน   
 - มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
     ๒. งานพัฒนาหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระฯ ในการประชุมวิชาการ เพื่อปรับโครงสร้าง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน ท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เป็นการ
สร้างความพร้อมให้นักเรียนในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ 
 ๓. งานการจัดการเรียนการสอน   กำหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และมีการวิจัยในช้ันเรียน    
  ๔. โครงการพัฒนาบุคลากรครูทุกกลุ่มสาระ    โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู โดยจัดให้
บุคลากร/ครูทุกกลุ่มสาระ ได้เข้ารับการอบรมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ตามความต้องการ โดยการ



๓๗ 

 

ส่งเสริมครูส่งเข้าร่วมประชุม/อบรมพร้อมพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ เพื่อสนับสนุนให้
ครูได้รับความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียน 
 ๕. งานทะเบียนวัดผล   จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี    ให้ครูสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวล
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกระบวนการคิดของนักเรียน ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็วในการประเมินผลผู้เรียน 
 ๖. งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมให้ครู/บุคลากรทุกกลุ่มสาระพัฒนาตนเองเพื่อ
นำไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง   

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
 - ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 -  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยทั้ง ๓ มาตรฐาน 
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ท้ังนี้
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจั ด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน
ระดับดี  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิด
คำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี  สถานศึกษามี
การวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียมโดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวาง



๓๘ 

 

ระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ส่วนท่ี 3 บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมท้ัง 3 มาตรฐาน 
 
ระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนำผลการสรุปไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา(๔ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้ นจากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดด้อยจุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ สรุปผล 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการด่ืมนมแปรงฟัน 
- บันทึกน้ำหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมการเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-การไปทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 



๔๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดด

เด่น 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง  ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน  

- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็ก
ปฐมวัย 

- 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
 -การขยายผลสู่เพื่อนครู 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

-หลักฐานการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 

-ส่ือในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 
 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนตลาดนัดอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวันพ่อ/วันแม ่

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

จุดเด่น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ด้านคุณภาพผู้เรียน                          
 
๑) ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น มีผล
การประเมินระดับชาติและระดับ ท้องถิ ่นสูงข้ึน
บางกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้  และนักเร ียนกล้า
แสดงออกร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงและ
เป็นผู ้มีค ุณธรรม จริยธรรมตามที ่สถานศึกษา
กำหนด                                        
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื ่อการส ื ่อสารได้ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับดีเยี ่ยมมีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบ
ทางการ ศึกษาระดับชาติ (O-NET) และ (NT.)สูง
กว่าระดับชาติบางรายวิชาที่มีการทดสอบและ 
ต่อเนื่องมาโดยตลอด 
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบ
วินัยจนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ย้ิมง่ายไหว้สวย 
ความมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น การถ้ิงขยะในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ การ
เข้าแถวซื้ออาหารเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ด้านคุณภาพผู้เรยีน  
 
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑–ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้าน
การนำเสนอการอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน ในระดับชั้น ม.๑–ม.๓  ยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ ความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่าน ิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
และส่งเสริมทักษะงานอาชีพเพื ่อต่อยอดสู ่การ
ประกอบอาชีพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     ๒.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
๑) ผู ้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม ระดม
สมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่ชดัเจนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพมีการดำเนินการ
นิเทศกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากข้ึน                                    
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู ้มีส ่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



๔๔ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    ๓.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 
๑) ครพูัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที ่เต็มเวลา และความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                          
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก การคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
                                        ๕ ) 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ
ประเมินและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่สถานศึกษา
แต่งต้ัง 

     ๓.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) ครคูวรจัดกิจกรรมเน้นใหผู้้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลายและใช้แหลง่เรียนรูใ้นการพัฒนาตนเอง
                  
๒) ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชัน้    ป.
๑ –ป.๓ ให้สามารถนำเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมีทกัษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม                                                                
๓) ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชัน้   ม.
๑– ม.๓ ให้มีพฤติกรรมทศันคติที่ดีต่อความเป็นไทย
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย                                                      
๔) ครคูวรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และ ฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้สือ่
เทคโนโลยีให้มากข้ึนและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งานเสมอ 
๕) ครคูวรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจรงิสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา                                                                   
๖) ครคูวรนำภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามา มสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้                                           
๗) ครคูวรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  การจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ัดเจนข้ึน                                      
 ๒.  การส่งเสริมให้ครูเหน็ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศกัยภาพ                                                            
 ๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผลการ
นำไปใช้และผลที่เกิดกับผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง                                                                               
 ๔.  การพัฒนาสถานศึกษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
๑. การพัฒนาครผูู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับการพัฒนา ผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑            
๒. การสรา้งข้อสอบทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET, RT และ NT  
๓. การจัดสรรครูผูส้อนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น  
 
มาตรฐานทางเลือก : มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง ( Challenging Standard)  
ของสถานศึกษา 
 ด้านอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์  

1. โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กิจกรรมปีการศึกษา 2563 

ประเมนิทักษะวิชาลูกเสือ 
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     การทดสอบระดับต่างๆ  
RT NT และ การทดสอบระดับชาติ O-NET 
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การสอบธรรมมะ 
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โครงการสร้างคนดี  มีคุณภาพ  สู่สังคม 

 

 

   

 

 

 


