
 

 
 
 

  



 

 

ค ำน ำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ในมาตรา 48  ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคารจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน  และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้  
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

                                                   

                                                                       
(นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

โรงเรียน บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ที่ตั้ง เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 025791941 โทรสาร 025791941   website  www.bbpt.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวนนักเรียน 999 คน จ านวนครูและบุคลากร 68  คน 

2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม) 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
3.1 โรงเรียนด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน  31  โครงการ 

4. จุดเด่น 
          4.1 โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมถึงการมีความรู้ และคุณธรรม 

          4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” 
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียน
สุจริตได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง 
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โดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และ
ด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

4.3 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 แบบการ
สอนแบบออนไลน   

4.4 โรงเรียนได้รับคัดเลือกห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย  

4.5 การจัดการเรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไปศึกษาต่อในสายอาชีพ และนักเรียนจะได้เรียนรู้ความ
ถนัด ความสนใจของตนเอง ตลอดจนต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักการท ามาหากิน พ่ึงพาตนเองได้  

5. จุดที่ควรพัฒนา 
5.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย และรับจ้าง ซึ่ง

ท าให้ต้องทุ่มเทกับการหารายได้ จึงให้เวลากับลูก หลาน และกิจกรรมของโรงเรียนได้ไม่มาก
เท่าที่ควร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนจึงใช้วิธีการ
หลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจ เช่น การประชุมผู้ปกครองโดยเน้นให้ครู ผู้ปกครองได้พูดคุยกัน 
การเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม หรือการติดต่อผ่านกลุ่ม Line เพ่ือ
ประหยัดเวลา และรวดเร็ว 

6. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
6.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ครูในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้จึงร่วมกันท าโครงการ โดยจัดสอนเสริมพิเศษเพ่ิมเติม จัดค่ายการเรียนรู้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และสร้างเสริมวินัยในตนเองให้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 

6.2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างหลักคิด และ
การด าเนินชีวิตของนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้นัก เรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโดยสอนแบบฐานการเรียนรู้และบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โรงเรียนสนับสนุน
อ านวยความสะดวกให้ครูจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  โรงเรียนยังคงด าเนินการต่อเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพเพ่ิมเติม โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการสอนเพ่ิมเติม  และ
ขยายผลไปสู่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ให้มีความรู้ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
อิสระ 
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ลงชื่อ                              ผู้รายงาน 
  (นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
                                                                      วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565  
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐำน 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไป 
  ชื่อโรงเรียน  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขท่ี 8 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน   
แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร    จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ 02-5791941 โทรสาร 02-5791941  
e-mail: bangbua-school@hotmail.com    website: http://www.bbpt.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อท่ี   5  ไร่   3  งาน  25.7 ตารางวา   
มีเขตพ้ืนที่บริการ  4  เขต  ได้แก่   

-  เขตจตุจักร  
-  เขตสายไหม   
-  เขตบางเขน   

   -  เขตหลักสี่    
 
ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลต าบลกูบแดง เปิดท าการสอน
ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2475 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  โดยอาศัยศาลาวัดบางบัว 2 หลัง   
เป็นที่เรียน  มีพระอธิการลอย (เจ้าอาวาสวัดบางบัว) เป็นผู้อุปการะ ต่อมาปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายจากวัดบางบัว 
มาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยขณะนั้นการศึกษาประชาบาล ได้ซื้อที่ดินเลขที่ 147 จ านวน 4 ไร่ 36 ตารางวา  
และพันต ารวจเอกพระพินิจชนคดี ได้บริจาคท่ีดินในครอบครอง เลขที่ 898 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 89.7ตารางวา 
รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา  นายเพ่ง ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ บริจาค
เงินสมทบกับเงินทุนการประถมศึกษา สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น และท าพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2483 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลลาดยาว 3 (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )”        
ซึ่งต่อมาปี พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนเป็น   “โรงเรียนประชาบาลต าบลลาดยาว 1  (เพง่ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)” 
ปีพุทธศักราช  2490  ได้เปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)”  ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน 
 ปีพุทธศักราช   2523 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา    
สังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ   
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีพุทธศักราช  2546  ได้โอนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
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 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  โดยมีท่านอุฤทธิ์  บุญมาก  ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ  การตรวจเยี่ยม 
 ปีพุทธศักราช  2550   โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา  ขยายโอกาสจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3)   โดยมีโรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบ  โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน เมื่อปีการศึกษา 2551   

ปัจจุบันเปิดสอนตั้ งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาล  3 ขวบ  ชั้นอนุบาลปีที่  1 – 2                       
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โปรแกรม Mini English Program 
ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3  และจัดโครงการการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
วิสัยทัศน์ 
                 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ให้มีความรู้คู่
คุณธรรมด ารงตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ์ 

 วินัยดี มีจิตอาสา  
เอกลักษณ์ 

 สร้างคนดี สู่สังคม   
พันธกิจ  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมประพฤติดีมีวินัยรักความเป็นไทยด ารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาบุคลากรครูโดยส่งเสริมจรรยาบรรณ ความรู้ความสามารถในการจั ดการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีกระบวนการวิจัย และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
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ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนคนแรกถึงปัจจบุนั 
1. นายสลับ บุญสนิท พ.ศ.2475 - พ.ศ.2483 
2. นายขจร พิจิตรศิลป์ พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486 
3. นายเชื้อ ช้างเยาว์ (รักษาการ) พ.ศ.2486 - พ.ศ.2487 
4. นายฟ้อย แสงเย็นยิ่ง พ.ศ.2487 - พ.ศ.2508 
5. นายวิศิษฏ์ กมลานนท์ พ.ศ.2508 - พ.ศ.2521 
6. นางสมรักษ์ นรพัลลภ พ.ศ.2521 - พ.ศ.2529 
7. นายเสริมศักดิ์ ค าแย้ม พ.ศ.2529 - พ.ศ.2533 
8. นางสาวศรีหยัด ท้าวสัน พ.ศ.2534 - พ.ศ.2540 
9. นายบุญธรรม ทองไกร พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549 
10. นายวุฒิ เนยเขียว  พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551  
11. นายศิลปชัย ศิลวัตร  พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555 
12. นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 
13. นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช  พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน   
 

แผนท่ีโรงเรียนบำงบวั (เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยำคำร) 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
        1)  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร   นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช    
โทรศัพท์  0868864473     e-mail  sudee15@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน     
       2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  1   คน  
             ชื่อ นายมานะ   ศรีค าเวียง    
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา         
  โทรศัพท์  0847639394  e-mail  mana.bangbua@gmail.com  
   รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

  



 
8 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

3. ข้อมูลนักเรียน   (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น …-…คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 997 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ยแต่ละ

ห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 12 16 28 28 

อ.2 2 23 20 43 21.5 

อ.3 2 23 31 54 27 

รวมปฐมวัย 5 58 68 126  

การศึกษาพิเศษ ป.1 1 4 2 6  

การศึกษาพิเศษ ป.2 1 7 3 10  

การศึกษาพิเศษ ป.3 1 8 3 11  

การศึกษาพิเศษ ป.4 1 4 5 9  
การศึกษาพิเศษ ป.5 1 4 3 7  
การศึกษาพิเศษ ป.6 1 7 4 11  

รวมการศึกษาพิเศษ 6 34 20 54  

ป.1 4 47 40 87 21.75 

ป.2 4 51 42 93 23.25 

ป.3 4 66 53 119 29.75 

ป.4 4 62 62 124 31 

ป.5 4 48 50 98 24.5 

ป.6 4 51 41 92 23 

รวมประถมศึกษา 24 325 288 613  

รวมประถม+การศึกษาพิเศษ 30 359 308 667  

ม.1 2 46 19 65 32.5 

ม.2 2 40 27 67 33.5 

ม.3 2 42 31 73 36.5 

รวมมัธยมศึกษา 6 128 77 205  

รวมทั้งหมด 41 545 453 997  
 

***ยึดตามข้อมูลในระบบ DMC รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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1 )  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………54…….คน   คิดเป็นร้อยละ……5.40…..….. 
 2 ) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)……….-…….คน   คิดเป็นร้อยละ…..…-…..….… 
 3 ) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    อ.3       จ านวน.......55......คน   คิดเป็นร้อยละ…100…. 
     ป.6       จ านวน........90......คน   คิดเป็นร้อยละ ..97.82.. 
    ม.3      จ านวน......73......คน  คิดเป็นร้อยละ…100…. 
 4 ) อัตราส่วนครู : นักเรียน =   

ระดับการศึกษาปฐมวัย...........1........... : ………25…….…. 
ระดับการศึกษาพิเศษ.............1........... : …….. 14....…..... 
ระดับประถมศึกษา.................1........... : ………24.……...... 
ระดับมัธยมศึกษา...................1........... : …….…21.…………
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4. ข้อมูลครูและบคุลากร 
ข้อมูลบุคลากรครู ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  :  ครูประจ าการ 

  

  

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด อาย ุ
วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้/ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา/ปี 

 

  ผู้บริหาร                    

1 นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช 15/11/2504 61 23/11/30 34 ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ    

2 นายมานะ  ศรคี าเวียง 20/3/23 42 15/7/53 11 คร ู กศ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ    

  ปฐมวัย                    

1 นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ 17/5/07 58 15/5/50 14 ครูช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30 ช.ม./ปี  

2 นางสาวณัฐธิดา  เณธิชัย 13/05/24 40 18/05/52 13 ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30 ช.ม./ปี  

3 นางสาวสุชาวดี  สมีาฤทธ์ิ 5/12/36 29 1/10/61 3 คร ู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30 ช.ม./ปี  

4 นางสาวอัจฉราพร  คนธ ี 4/12/37 28 19/11/61 3 คร ู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30 ช.ม./ปี  

5 นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย 2/9/34 31 23/7/63   ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30 ช.ม./ปี  

  การศึกษาพิเศษ                    

1 นางสุชา  เครือค า 11/1/11 54 15/6/33 31 ครูช านาญการ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ ทุกวิชา/กศ.พิเศษ ป. 1-2/คร ู 30 ช.ม./ปี  

2 นางสาวรุจิรา  นพรัตน ์ 19/4/26 39 31/10/62   ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ      

  ภาษาไทย                    

1 นางสาวยุพเยาว์  ชุมโรย 7/4/07 58 18/1/32 32 ช านาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย /คณิตศาสตร์/สังคม/ ป.3 30 ช.ม./ปี  

2 นางค าปุ่น  กลมเดช 2/8/14 51 16/5/37 27 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย /ป. 5 30 ช.ม./ปี  

3 นางธานทิพย ์ วิชาคุณ 31/7/21 44 15/7/57 7 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / ป.6 30 ช.ม./ปี  

4 นางสาวอุษา  แซ่ฮุน 05/10/37 28 1/10/61 4 คร ู ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.1 30 ช.ม./ปี  

  



 
11 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด อาย ุ
วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้/ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา/ปี 

 

5 นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลยีว 26/3/35 30 19/11/61 4 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยม 30 ช.ม./ปี  

6 นางสาวจิรัชญา  ธนธีระบรรจง 25/10/37 28 6/12/61 4 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 30 ช.ม./ปี  

7 นางสาวกนกวรรณ  แสนกลาง 6/4/33 32 31/1/63 1 คร ู ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.4 30 ช.ม./ปี  

  คณิตศาสตร์                    

1 นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม 07/02/2505 60 01/07/31 33 ครูช านาญการพเิศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ป. 6 30 ช.ม./ปี  

3 นางวัชราภรณ์  มานิมนต ์ 19/8/13 52 10/6/37 27 ครูช านาญการพเิศษ ศศ.ม. บริหาร คณิตศาสตร์/ ป. 3/คร ู 30 ช.ม./ปี  

4 นางสาวฮสัล๊ะ  สันง๊ะ 7/11/29 36 10/3/60 4 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 30 ช.ม./ปี  

5 นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ ์ 15/11/36 29 20/7/60 4 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 30 ช.ม./ปี  

6 นางสาวสุนันทา  อุดมศร ี 7/7/33 32 10/2/59   คร ู กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 30 ช.ม./ปี  

  วิทยาศาสตร์                    

1 นางกันยาวีร์  อุตะมะ 4/3/05 60 17/5/27 37 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ป. 6 30 ช.ม./ปี  

2 นางจินดา  ศิริวงศ ์ 3/11/18 47 19/3/52 12 ครูช านาญการพเิศษ ศศ.ม. เคม ี วิทยาศาสตร์/ม. 1 - 2 30 ช.ม./ปี  

3 นางสาวสุธารส  อินส าราญ 13/11/25 40 23/8/53 11 ครูช านาญการ คบ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์/ม. 3 30 ช.ม./ปี  

 วิทยาศาสตร์           
 
 

4 นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง 27/4/35 30 1/10/61 3 คร ู ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 30 ช.ม./ปี  

5 นางศิโรรตัน์  ก๊กศร ี 10/1/20 45 18/6/50 14 ครูช านาญการ วท.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมฯ ม. 1 , 3 30 ช.ม./ปี  

6 นายอรุณ  เปยีชื่อ 26/11/04 61 2/1/29 35 ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาการค านวณ 30 ช.ม./ปี  

7 นางสาวศจี  ธรรมสวัสดิ ์ 30/08/39 26 01/10/63 5 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. คอมพิวเตอร ์ วิทยาการค านวณ 30 ช.ม./ปี  

  สังคมศึกษา                    

1 นางสาวพัทวรรณ  ล าจียก 23/3/13 52 2/5/54 10 ครูช านาญการ ศศ.ม. นิเทศ สังคมศึกษา/ป. 6 30 ชม. / ป ี  

2 นายชนม์กรณ์  สวรรยาพานิช 28/6/25 40 15/7/53 11 ครูช านาญการ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 2 30 ชม. / ป ี  

3 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท 5/1/30 35 14/5/54 10 ครูช านาญการ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ป. 4 - ป. 5 30 ชม. / ป ี  

  



 
12 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด อาย ุ
วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้/ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา/ปี 

 

 พลศึกษา สุขศกึษา           

1 นายอาคเนย์  ศรเีทพ 20/11/27 38 21/12/60 4 คร ู คบ. พลศึกษา พลศึกษา 30 ชม. / ป ี  

  ศิลปศึกษา                    

1 นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร 31/9/23 42 8/2/56 8 คร ู คบ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ป. 4 30 ชม. / ป ี  

2 นายสุรพงศ์  สารบรรณ 17/12/35 30 19/11/61 3 คร ู ศศ.ษ. ดนตรสีากล ดนตรสีากล 30 ชม. / ป ี  

3 นางสาวสุธิดา  ศรีพันธบุตร 16/11/36 29 6/12/61 3 คร ู ศศ.ษ. ทัศนศิลป ์ ศิลป 30 ชม. / ป ี  

  การงานอาชีพฯ                    

1 นายพีรพัชร  ขวัญทอง 25/4/26 39 32/5/54 10 คร ู คศ.บ. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ การงานฯ 30 ชม. / ป ี  

2 นางสาววิสมล  แจ้งอรุณ 29/10/34 31 19/11/61 3 คร ู ศษ.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 30 ชม. / ป ี  

  ภาษาต่างประเทศ                    

1 นางวรรณา  บูรณ์โภคา 9/4/09 56 18/7/36 28 ครูช านาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ภาษาไทยป. 4-3 30 ชม. / ป ี  

2 นางสาวสายรุ้ง  จงฝังกลาง 29/1/24 41 14/5/56 8 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 ชม. / ป ี  

3 นางสาวดุษณยี์  สังจอม 21/7/36 29 19/11/61 3 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 ชม. / ป ี  

4 นางสาวปริญา  แสงโคตร 3/11/34 31 18/4/62 2 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 ชม. / ป ี  

5 นายพลวิทย์  ค าเมฆ 7/12/38 27 19/11/61 3 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 ชม. / ป ี  

6 นางสาวศศิธร  อุดมพร 8/1/36 29 10/9/62 3 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 ชม. / ป ี  

7 นางสาวศวิตา  ลัทธิวรรณ 02/08/40 25 01/10/63 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 ชม. / ป ี  

  จิตวิทยาการแนะแนว                    

1 นายชญานิน  พันธ์ทอง 16/2/35 30 3/9/63   ครูผู้ช่วย กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว 30 ชม. / ป ี  

  



 
13 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

ข้อมูลบุคลากรคร ูปีพ.ศ. 2565  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจติรวิทยาคาร)  :  พนักงานราชการ และอตัราจ้าง  

           

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด อาย ุ
วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้/ต าแหน่ง จ้างด้วยเงิน  

  พนักงานราชการ                    

1 นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ์ 3/4/12 52 23/4/40 24 พนักงานราชการ ศศ.บ. การจัดการกีฬา ทุกวิชา/กศ. พิเศษป. 3-4/คร ู    

  อัตราจ้าง                    

1 นางอรวิภา  โฃตเิกียรต ิ 2/7/17 47 1/8/58 6 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี บริหารธรุกิจ ครูธุรการโรงเรียน สพป.กทม.  

2 นางสาวไอลดา  ฝามงคล 28/6/12 52 1/4/47 17 ครูอัตราจ้าง วท.บ. 
ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
การงานอาชีพฯ สพป.กทม.  

3 นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม 12/9/30 33 1/11/53 11 ครูอัตราจ้าง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา/พละศึกษา สพป.กทม.  

4 นางวนิดา  ทัพนันท์ 22/12/15 49 1/10/59 5 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ปฐมวัย ปฐมวัย รายได้สถานศึกษา  

5 นางสาวรุ่งนภา  แสงใส 21/1/36 28 1/7/59 5 ครูอัตราจ้าง คบ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รายได้สถานศึกษา  

6 
Miss OSMENIA SERRANO 
TABIEROS 

5/3/29 35 1/11/59 5 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ประถมศึกษา ประถมศึกษา รายได้สถานศึกษา  

7 Miss Christina Marie Bon 9/12/25 38 01/05/60 4 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา  

8 
Miss Mary Ann Serrano 
Tabieros 

18/03/35 28 01/05/61 3 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา  

9 Miss Jucy Ranises Herrera 02/10/36 29 01/05/63 
10 

เดือน 
ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา  

10 นางสาวปัทมา  ศรีสมพงษ ์ 26/04/40 25 15/08/63 7 เดือน ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้สถานศึกษา  

11 นางสาววริศรา  มนต์วิเศษ 07/01/41 24 06/08/63 7 เดือน ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้สถานศึกษา  



 
14 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

           
 

สรุปข้อมลูครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  - 1 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน  1 - 1 
ครู ค.ศ.4  - - - 
ครู ค.ศ.3  1 6 7 
ครู ค.ศ.2  1 8 9 
ครู ค.ศ.1  4 17 21 
ครูผู้ช่วย 1 4 5 
ครูอัตราจ้าง - 11 11 
ลูกจ้างประจ า       2 1 3 
พนักงานราชการ    - 1 1 
ลูกจ้าง 1 8 9 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. - - - 

รวม 11 57 
 

68 
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5. ข้อมลูอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน …5…..หลัง อาคารประกอบจ านวน ….1....หลัง ส้วม…89..ห้อง               

สนามเด็กเล่น....2.....สนาม   สนามฟุตบอล…1....สนาม  สนามบาสเก็ตบอล ……-….. 
6. ข้อมลูงบประมาณ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 2,359,926.00 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,359,926.00 

เงินนอกงบประมาณ 
    4,951,500.00 

งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

10,943,707.00 

เงินอ่ืนๆ 
(ค่าบ ารุงสมาคม, ผ้าป่า 
ค่าประกันอุบัติเหตุ 
อาหารเสริมนม ) 5,197,434.00 

  

 12,508,860.40  12,508,860.40 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  30  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  70  ของรายรับ 
 
7. ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 
      1)   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะแออัด  จัดเป็นแหล่งเสื่อมโทรม  สภาพครอบครัว
แตกแยก มีประชากรประมาณ 4,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรมป่าไม้   กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  กองทัพ
ทหารช่างที่ 1  รักษาพระองค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกิจ อาชีพหลักของชุมชนคือ  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย 
และก่อสร้าง   เนื่องจาก  เป็นชนพลัดถิ่น  การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การร ากลองยาว วงปี่พาทย์บรรเลงงานมหรสพ  
การแสดงหุ่นไทย  การท าเครื่องทองลงหิน  การร้อยมาลัย  และงานหัตถกรรมอ่ืนๆ เช่น การท าพรมเช็ดเท้า
จากเศษผ้า การสานตะกร้า เป็นต้น 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลักคือ รับจ้างทั่วไป  (คิดเป็น
ร้อยละ) 80.20 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ)  95.33  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 3)โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ตั้งอยู่บนถนน
พหลโยธินเชิงสะพานบางบัว  เยื้องกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนติดถนนสายใหญ่  การคมนาคมสะดวก
มากเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป  
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แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้แก่ 
-   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 -   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 -   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-   สภาวิจัยแห่งชาติ 
 -   กรมป่าไม้ 
 -   กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
 -   ศูนย์บริการสาธารณสุข  24 
 -   ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 
 -   กรมทหารราบที่  11  รักษาพระองค์ 
 -   กองพันทหารช่างที่ 1  รักษาพระองค์  

-  โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจพาณิชยการ 
-  วัดบางบัว 
-  ศูนย์หัตถกรรมโรงหินของชุมชนประดิษฐ์โทรการ 
-  กองการภาพทหารบก 
-  วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร 
-  บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นไทย 
-  ส านักงานใหญ่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
-  บ้านหนังสือ 
-  ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางเขน 
-  สถานีต ารวจนครบาลบางเขน 
 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกท้ังด้านแหล่งเรียนรู้  และทุนการศึกษาต่างๆ  จากผู้มี

จิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือนักเรียน  นอกจากนี้ปัญหาของชุมชนที่แออัด  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง
นักเรียน  อีกทั้งผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจน   ไม่มีเวลาดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิด                 
ท าให้บุตรหลานนักเรียนต้องพ่ึงพาตนเองตามล าพัง  หลังจากเลิกเรียนกลับบ้าน   เกิดการมั่วสุมกับเพ่ือนบ้าน
หรือชุมชนใกล้เคียง  ย่อมก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด  โรงเรียนได้ให้ความส าคัญในปัญหาเหล่านี้จึงให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
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8. โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) พุทธศักราช 2552 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจรรม 
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน /กิจกรรม   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 40 80 80 120 120 120 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาตา่งประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม             

คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 40 

ž ž กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน             

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 

- ชุมนุม 30     30 30 30 30 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) พุทธศักราช 2552 
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( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 

ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1นก.)     40 (1นก.) 40 (1นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น  

ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 

คอมพิวเตอร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
    

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 

กิจกรรมนักเรียน    

-  ลูกเสือ / เนตรนารี 40 40 40 
-  ชุมนุม 35 35 35 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,250 1,250 1,250 
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9.  แหล่งเรียนรู้ ภมูิปญัญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุด   มีขนาด......233.50.....ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 14,000 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  Library - 2000 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย....100....คน ตอ่วัน  คิดเป็นร้อยละ...10.03..ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน ………2………. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ………3………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน..........1………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน ………2………. ห้อง 
   ห้องดนตรี   จ านวน ………1………. ห้อง 
   ห้องนาฏศิลป์   จ านวน..........1.......... ห้อง 
   ห้องศิลปะ   จ านวน ………1………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน.......1…ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์   จ านวน ........120..... เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ..........120...........เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..........120...........เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
   เฉลี่ย....300..... คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ.....29.23....ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ….30…เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู ้

สถิติการใช ้
(จ านวนครั้ง/ปี) 

 1.  ห้องสมุด 200 
 2.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 210 
 3.  ห้องปฏิบัติการคณติศาสตร ์ 210 
 4.  ห้องคอมพิวเตอร ์1-3 200 
 5.  ห้องดนตรี 100 
 6. ห้องนาฏศิลป์ 221 
 7.  สหกรณ์โรงเรยีน 320 
8.  ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 50 
9.  สนามเด็กเล่นปฐมวยั 50 
10.  ห้องสมรรถภาพปฐมวยั 50 
11. ห้อง Sharing Room 50 

  

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

1. วัดบางบัว 9 
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

3. สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร 2 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 1 
5. โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1 

 6. ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ 2 
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ชื่อ ให้ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้

ความรู้ (ครั้ง/ปี) 
1. พระมหานิติสันธิ์   วัดบางบัว พุทธศาสนา 10 
2. ดร. จ านงค์  แจ่มจันทรวงศ์ การจัดการเรียนการสอนช่วงการระบาดของโรคโค

วิด 19 
1 

3. นางเบ็ญจมาศ มูลสาร การขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน 

1 

4. โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
การสอน 

1 

5.ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 
    ประชานิเวศน์ ที่ 24 

การป้องกันไวรัสโควิด 19 
 

1 

 6. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวทางการด าเนินการการจัดการเรียนรู้ STEM  1 
 7. อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามธุรกิจ 
แนะแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพ 1 
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10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 10.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคคลากรที่ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร   
นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคคลากรที่ยกระดับ

คุณภาพกรศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครู   
นางกันยาวีร์  อุตะมะ ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กทม. 
นางค าปุ่น กมลเดช ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กทม. 
นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กทม. 
นางสาวพรรณนภา พันธ์โท ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กทม. 
นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์ Best Practice ครู ปฐมวัย ศธจ.กทม. ระดับ ดี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครู
ดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก  รางวัลครูผู้เสียสละ อุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์
ให้กับโรงเรียนด้วยจิตอาสา 

โรงเรียนบางบัว                     
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

นางสาวกนกวรรณ แสนกลาง รางวัลครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาววิสมล แจ้งอรุณ รางวัลครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นักเรียน 
1. เด็กชายภควัต วัฒนุญาณ วิทยากรแนะน าศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางบัว                                
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 

2. เด็กหญิงฐิตินันท์ ไตรพลสิทธิ์ วิทยากรแนะน าศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางบัว                                
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.  เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของ
สพฐ.ในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนการ ด าเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
อย่างพอเพียงในฐานะที่เป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
4.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประชุมวางแผนเขียน
โครงการ 
ขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการ7โครงการย่อย 
3. จัดการเรียนรู้ศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 7 ฐาน 
4. ประเมินผลสรุปโครงการ 
5. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

1.นักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ  
ได้รับการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมี
คุณลักษณะอยู่อยา่งพอเพียง 
ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนจดัการเรียนรู้บูรณา
การแบบฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1.นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 2.นักเรียนตั้งค าถามในเรื่องที่
สนใจได้อยา่งเหมาะสม 
3. นักเรียนใช้จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่
เหมาะสม 
 4. นักเรียนใช้ทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและคดิ
สร้างสรรค์องค์ความรู ้
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดมุมวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
ภายในห้องเรียน 
3.ศึกษากิจกรรมน ากจิกรรมลง
สู่หน่วยการเรียนรู ้
4.ปฏิบัติการทดลองในแต่ละ
กิจกรรม 
5. สรุปกิจกรรม ตดิตามวดั
และประเมินผล  
6. รายงานโครงการ วิเคราะห์
ผลการประเมิน 
7. วางแผนพัฒนาต่อไป 
 

 1.  นักเรียนร้อยละ 90 
 มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสม 
ตามวัย 
2.  นักเรียนร้อยละ 90                 
ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจได้               
อย่างเหมาะสมตามวัย 
3.  นักเรียนร้อยละ 90  
ใช้จินตนาการและความคดิ 
สร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 
นักเรียนร้อยละ 90 
4. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการแก้ปัญหาและคดิ 
สร้างสรรค์องค์ความรู ้
 

3 
 
 
 
 
 

5R พัฒนาชีวิต 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
5 R พัฒนาชีวิต 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทีส่ะท้อนถึงการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได ้
3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
หลักการ 5R ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
4. นักเรียนเกิดความตระหนัก
และมีจติส านึกอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1.ประชุมคณะกรรมการ  
2.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
5 R พัฒนาชีวิต พัฒนา
สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมย่อย
ทั้งหมด 13 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรม 
 2.1) Junk Bank 
 2.2.) น้ าหมักบางบัวฯ 
2. 3.) Food Scraps           
2.4.) Paper Mache  

1.นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม       
2.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
ด าเนินการและปฏิบัติกิจกรรมที่
สะท้อนถึงการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม  
3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
ประยุกตห์ลักการ 5R  
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 
  
 
 

2.5.) สร้างสรรค์งาน               
บันทึกเล่มน้อย  
2.6.) ขวดวิเศษ  
2.7.) ถุงนมแปลงร่าง   
 2.8.) บางบัวฯร่วมใจ ลดใช้
ถุงพลาสติก  

➢ 2.9.) ถุงผ้ารักษ์โลก  
➢ 2.10.) ถังทองบางบัวฯ  
➢ 2.11.) บ่อเงิน  ถุงทอง 
➢ 2.12.) น้องเดือนบางบัวฯ  
➢ 2.13.) ซ่อมได้ง่ายนิดเดียว 

3. สรุปผลโครงการ และ
รายงานประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

4.นักเรียนร้อยละ 80                
ความตะหนักและมีจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 

4. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

1. เพื่อพัฒนา ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนโดย          
ใช่เครื่องมือคัดกรองนักเรียนที่
หลากหลาย 
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทั้งกลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มส่งเสริมพัฒนา 
3.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนเป็น
คนเก่ง คนดี และมคีวามสุขตาม
ศักยภาพของตนเองในสภาพ
สังคมที่เปลีย่นแปลง 
4. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน 
 

1.ประชุมวางแผนงาน 
2.ครูเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
 ประเมิน SDQ รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
3.ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ได้รับเชื้อโควิด 19 ทั้งใน
รูปแบบการประสานงานเพื่อ
รับการรักษา การจัดเงินเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน 
4. การจัดชุดห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ เน้นเวชภณัฑ์ยา             
และอาหาร 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
3. โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน
มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน   
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ยอดเยี่ยม 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ด ี
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ด ี
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดเีลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดเีลิศ 
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  ด ี

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดเีลิศ 
2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดเีลิศ 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดเีลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดเีลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2) มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย          ยอดเยี่ยม 
4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

ยอดเยี่ยม 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้        ยอดเยี่ยม 
3)  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ                
จัดการเรียนรู้ 

        ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแน
น  ที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสทิธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8  ประสทิธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชีท้ี่ 9   ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่10 ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.50 ดีมาก 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก   โดยมีค่าเฉลี่ย  97.50   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
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12.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.83 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.45 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.64 ดี 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี     โดยมีค่าเฉลี่ย  86.64 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง           ไม่รับรอง 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนมีจ านวนครูผู้สอนครบชั้นและตรงตามวิชาเอก 
3. การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา มีร่างกายที่แข็งแรง ดูแลสุขภาพของตนเองได้ตามวัย  มีความ
ร่าเริง แจ่มใส  มีความกล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานต่อไป  
นอกจากนีเ้ด็กปฐมวัยยังได้รับการพัฒนาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการที่พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีความชัดเจน  เป็นที่ยอมรับ และ
เป็นตัวอย่างได้  คือ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยวิธีการเรียนรู้จากโครงงานคุณธรรม และมีโครงการที่
หลากหลาย โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการปลูกปัญญา น้อมน าวิถีเด็กไทย  โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ  จากการด าเนินงานที่ต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

5. โรงเรียนมีการ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครูทุกคนใน
โรงเรียน มีการน าหลักสูตรไปใช้ และปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และท้องถิ่น 

6. โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ห้องปฏิบัติการที่พร้อมในการจัดการเรียนรู้   
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ  มีการพัฒนาให้มีบรรยากาศที่สวยงาม   มีหนังสือที่เพียงพอ   มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง   ห้องสมุดของโรงเรียนยังเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ        
มาศึกษาดูงาน โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  และวิทยากรในท้องถิ่น 

7. ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์  คือ  “มีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน  สืบสานคุณธรรม  น าความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล”  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย  และด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง   ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เกิดเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน คือ “รู้รักสามัคคี  สร้างคนดีสู่สังคม”  และนักเรียนเป็นผู้  “ประพฤติดี  มีวินัย” 

8. โรงเรียนมีโครงการที่ส าคัญ  และด าเนินงานร่วมกันทั้งโรงเรียน  มีผลปรากฏเป็นที่ยอมรับ  
ได้แก่  โครงการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ             
และโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการสะเต็มศึกษา  ซึ่งยังคง
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง   
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  จากการประเมินระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ  โรงเรียนต้องมีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อไป      
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2. ควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  และเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจะท าให้สามารถการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคารมัธยมศึกษา  มีการติดตั้งครุภัณฑ์บางส่วน เช่นระบบน้ า
และระบบไฟ  แต่ยังขาดตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ ควรมีการซ่อมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่          
ให้พร้อมในการใช้งาน  เช่น  ห้องสุขาของนักเรียน  เป็นต้น 

4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องของจิตสาธารณะเพ่ิมเติม  โดยสร้างความรัก   
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  

5. ในการด าเนินโครงการอาเซียนที่ต้องให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ควรมีการน าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง และมีกิจกรรม
อ่ืนๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยน าหลักสูตรอาเซียนสู่การ

จัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2562  จัดกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพตามช่วงวัย  จัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจและความพร้อมให้กับนักเรียน   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  จัดท าห้อง  
Sharing Room และห้องศูนย์สื่อ   และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โปรแกรม  Mini English Program  ให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงคม์ีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ 
ดนตรีและกีฬามีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มคีวามคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน ์
ด้านคร ูครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ด้านผู้บริหาร  ผูบ้ริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน 
การบริหารจัดการสถานศึกษามกีารจัดองค์กรโครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา            
มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเร่ืองการ
ประหยัดและออม การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้งค าถาม
ที่น าไปสู่การค้นหาค าตอบ และทักษะในการตั้งค าถาม
รวมทั้งความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อืน่และเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด้านผู้บริหาร  สถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

 
 

ระดับประถมศึกษา 
ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์มี 
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศนม์ีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ด้านคร ูครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและ 
การเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ สง่เสริมความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 
ด้านผู้ เรียน  ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการ
ประหยัดและออม พัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด้านครู  ครูควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการวัด
และการประเมินผลตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของ
ผู้ เรียนเพื่อน ามาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   
ด้านผู้บริหาร  สถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้เรียนปฐมวัย ควรเพิ่มทักษะในการคิด การวางแผน การตัดสินใจลงมือกระท าโดยครูผู้สอนเป็น
ผู้สนับสนุนและส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้กับเด็ก ทั้งนี้เพ่ือเด็กจะได้รับการพัฒนาด้านความคิดรวบยอดใน
การเป็นคนช่างสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ แก้ปัญหา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการร่วมกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม ควรจัดกิจกรรมด้านภาษาให้มีความ    
หลากหลาย มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านให้มากข้ึนโดยอาจน าเด็กเข้าห้องสมุด ชมสื่อเทคโนโลยีต่างๆเพ่ือเป็น   
การเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับเด็ก ควรจัดตั้งเวรท าความสะอาดภายในห้องเรียนหรือเวรรับผิดชอบ
ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักระเบียบ วินัยหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น 
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 ผู้เรียนประถมศึกษาควรได้รับการปลูกฝังในด้านระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ควรส่งเสริมและฝึกทักษะผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรม
ของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม/แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล จัดท ารายงานพฤติกรรมพัฒนาการของนักเรียนเป็น
รายสัปดาห์/รายเดือนเพ่ือเป็นการสื่อสารกับผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมและการพัฒนานักเรียน ครูควรผลิต/จัดหาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างหลากหลาย และควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ น า
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิชาที่
สอน ส่งเสริมพัฒนาครูในการผลิตสื่อ/ใช้สื่ออย่างหลากหลาย ควรมีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานโดยติดไว้อย่างเด่นชัด สถานศึกษาควรมีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ ควรมีสื่อธรรมชาติที่หลากหลาย/สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาโดยการวางแผน พัฒนา
จุดเด่นในด้านผู้บริหารให้อยู่อย่างยั่งยืนในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน โดยควรระดม
ทรัพยากรบุคลากรจากผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายควรร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาจัดโครงสร้าง
โรงเรียนเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจและใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมห้องเรียนคู่ขนานส าหรับเด็ก ออทิสติก รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้น าในการ
พัฒนาวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมการละเล่นแบบไทย ร าวงมาตรฐาน แม่ไม้มวยไทย 
นวดแผนไทย สมุนไพร และผ้าย้อมมัด 
  การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามไปใช้ 

จากผลการประเมินระดับปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐานโรงเรียนได้วางแผน
พัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ระดับประถมศึกษาด้านผู้เรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมากยกเว้นมาตรฐานที่ 5          
ที่พบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น    

ตามหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาผู้เรียน โดยวางแผนจัดท าโครงการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการรักการอ่านบูรณาการทุก
กลุ่มสาระ 

ด้านครู ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ยกเว้นมาตรฐานที่ 9  ที่พบว่าครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดี  โรงเรียนได้วางแผน
พัฒนาครูจัดท าโครงการ  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ  ปรับเปลี่ยนการสอน                       
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ  พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ 
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14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    14.1  สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
        สภาพปัญหา 

1. นักเรียนขาดความพร้อมด้าน ครอบครัว เศรษฐกิจ จากสภาพปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน และผู้ปกครองไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
3. นักเรียนขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากสาเหตุการย้ายกลับภูมิล าเนาตามผู้ปกครองที่ได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 
จุดเด่น  

          1. โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดและการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชน
ชาวไทย เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษามาโดยตลอด และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับฐานการเรียนรู้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาการจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม เช่น
ฐาน แผ่นดินทอง และฐานการเรียนรู้อ่ืนอีกเพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเอง รวมถึงการมีความรู้ และคุณธรรม 
         2. โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านด้วยการจัดกิจกรรม พาลูกอ่าน  
         3.โรงเรียนจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา                                       
เตรียมความพร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะเรียนรู้การสังเกตรู้จักตั้งค าถามค้นหาค าตอบและมี
กระบวนการเรียนรู้  ซ่ึงเด็กปฐมวัย (อายุ 3–6 ขวบ) มีความสามารถในการเรียน เป็นช่วงที่ส าคัญมากต้อง
วางรากฐานที่ดี  เนื่องจากเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งค าถาม
สงสัยใคร่รู้สิ่งต่างๆรอบตัว เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสม 
รู้จักใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์                                                               
        4. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เพ่ิมจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถบูรณาการกับการ
เรียนรู้ในสาระต่างๆได้สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโปรแกรม 
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
งานคอมพิวเตอร์และงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
       5. โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ  ที่ดีงาม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จึงจัดบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียน  ศูนย์การเรียนรู้ สวนหย่อมเป็น
แหล่งการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่
ดี  สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  ร่มรื่น  เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    

จุดที่ควรพัฒนา 

                  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย และรับจ้าง                 
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ซึ่งท าให้ต้องทุ่มเทกับการหารายได้ จึงให้เวลากับลูก หลาน และกิจกรรมของโรงเรียนได้ไม่มากเท่าท่ีควร             
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนจึงใช้วิธีการหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจ 
เช่น การประชุมผู้ปกครองโดยเน้นให้ครู ผู้ปกครองได้พูดคุยกัน การเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้
ด าเนินกิจกรรม หรือการติดต่อผ่านกลุ่ม Line เพ่ือประหยัดเวลา และรวดเร็ว 

 

14.2  สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
        สภาพปัญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้ 7 กลุ่มสาระ มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ   
พลศึกษาศิลปะและภาษาต่างประเทศ ควรทบทวนสาเหตุและปัญหาที่ท าให้ผลการทดสอบระดับชาติตกต่ า 
แล้วจัดแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควรน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนไปร่วมวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองเพ่ือช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ควรสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองให้ตระหนักเห็นความส าคัญในการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือน าผลทดสอบมาประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

จุดเด่น 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เด็กมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์คือ “พลานามัยดี ชีวีมีสุข” สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์  
คือ “ให้โอกาสทางการศึกษา” มีโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของสถานศึกษา คือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการการเรียน
การสอนแบบโครงการ 

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการท างาน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนในด้าน
การพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายนอกและภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สวยงาม 
ปลอดภัยและ ถูกสุขลักษณะ ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผลส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ตลอดจนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ 
ของเด็ก 
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จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
15. ข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-ม.3) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 613 4 32 73 49 71 91 74 219 384 62.64 
คณิตศาสตร์ 613 4 41 71 71 68 75 56 227 358 58.40 
วิทยาศาสตร์ 613 4 14 51 87 54 68 70 265 403 65.74 
สังคมศึกษา ฯ 613 4 0 43 49 35 69 46 367 482 78.63 
สุขศึกษาและพลศกึษา 613 2 14 66 92 50 43 43 303 389 63.46 
ศิลปะ 613 4 0 0 15 60 88 108 338 534 87.11 
การงานอาชีพฯ 613 2 10 26 45 47 117 64 302 483 78.79 
ภาษาต่างประเทศ 613 4 44 50 78 41 69 67 260 396 64.60 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 202 0 78 19 11 21 18 20 35 73 36.14 
คณิตศาสตร์ 202 0 68 30 24 16 27 15 22 64 31.68 
วิทยาศาสตร์ 202 0 60 28 12 15 12 12 63 87 43.07 
สังคมศึกษา ฯ 202 0 47 27 17 39 25 24 23 72 35.64 
สุขศึกษาและพลศกึษา 202 0 40 60 17 18 14 20 33 67 33.17 
ศิลปะ 202 0 132 23 15 11 5 3 13 21 10.40 
การงานอาชีพฯ 202 0 0 0 0 72 36 60 34 130 64.36 
ภาษาต่างประเทศ 202 0 49 46 21 21 25 16 24 65 32.18 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที ่2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 198 0 40 38 45 28 12 11 24 47 23.74 
คณิตศาสตร์ 198 0 36 31 38 31 16 17 29 62 31.31 
วิทยาศาสตร์ 198 0 32 31 29 31 19 24 32 75 37.88 
สังคมศึกษา ฯ 198 0 18 12 24 52 36 26 30 92 46.46 
สุขศึกษาและพลศกึษา 198 0 16 5 24 43 41 28 41 110 55.56 
ศิลปะ 198 0 9 11 16 16 40 44 62 146 73.74 
การงานอาชีพฯ 198 0 7 0 27 24 47 59 34 140 70.71 
ภาษาต่างประเทศ 198 0 40 57 20 35 14 19 13 46 23.23 

 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่1 87 87 69 79.31 18 20.69 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่2 93 93 77 82.80 16 17.20 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่3 119 119 97 81.51 22 18.49 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่4 124 124 95 76.61 29 23.39 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่5 98 98 59 60.20 36 36.73 3 3.06 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่6 92 92 82 89.13 8 8.70 0 0.00 2 2.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 63 63 24 38.10 39 61.90 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 66 41 62.12 25 37.88 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 69 69 47 68.12 22 31.88 0 0.00 0 0.00 

รวม 811 811 591 72.87 215 26.51 3 0.37 2 0.25 
จ านวนและร้อยละ 

ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 806 คน 
ร้อยละ 99.38 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ                                     
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่1 87 87 41 47.13 43 49.43 1 1.15 2 2.30 
ประถมศึกษาปีที ่2 93 93 58 62.37 26 27.96 9 9.68 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่3 119 119 68 57.14 46 38.66 5 4.20 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่4 124 124 74 59.68 50 40.32 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่5 98 98 50 51.02 45 45.92 3 3.06 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่6 92 92 82 89.13 8 8.70 0 0.00 2 2.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 63 63 13 20.63 15 23.81 35 55.56 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 66 13 19.70 32 48.48 21 31.82 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 69 69 22 31.88 25 36.23 22 31.88 0 0.00 

รวม 811 811 421 51.91 290 35.76 96 11.84 4 0.49 
จ านวนและร้อยละ 

ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 711 คน 
ร้อยละ 87.67 

 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 87 87 87 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที ่2 93 93 93 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 119 119 119 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 124 124 124 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 98 98 98 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 92 92 92 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 63 63 63 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 66 66 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 69 69 69 100.00 0 0.00 

รวม 811 811 811 100.00 0 0.00 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

ด้าน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 811 811 807 99.51 4 0.49 
2.ด้านความสามารถในการคิด 811 811 807 99.51 4 0.49 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 811 811 807 99.51 4 0.49 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 811 811 807 99.51 4 0.49 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 811 811 807 99.51 4 0.49 

รวม 811 811 807 99.51 4 0.49 
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ส่วนท่ี 2   

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
ที ่ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1   ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.1 วิธีการพัฒนา 

ประเด็นที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โดยดําเนินการต่อไปนี้ 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

กระทบเป็นวงกว้าง ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Online, On Demand และ                
On Hand โดยให้ความสําคัญและสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กได้ทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการ โดยจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองเพื่อนําไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนต่อไป   
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และแจกนมประเภท UHT ให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนดื่มนมเป็นประจําทุกวันอย่างสมํ่า เสมอ มีสอบถาม
ผู้ปกครองถึงนํ้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลภาวะโภชนาการ
เด็กแต่ละห้อง โดยใช้โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นตารางประเมินผล Excel รายงานผลต่อ
ผู้อํานวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นักเรียนมีนํ้าหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมกับวัยเช่น สร้างนิสัยการล้างมือให้สะอาด
โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องนํ้า การล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกวิธี ดูแลรักษาความ
สะอาดของร่างกายและเครื่องใช้ และส่งเสริมให้เว้นระยะห่างในทุกๆ กิจกรรม 

 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 
1. การประเมินนํ้าหนักส่วนสูง 80.95 

2. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 100 

เฉลี่ย 90.47 
 

 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมกับวัย ในรูปแบบของ On demand ผ่านคลิปวีดีโอ         
การเรียนการสอน เช่น สร้างนิสัยการล้างมือให้สะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องนํ้า 
การล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกวิธี ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องใช้  และส่งเสริมให้เด็กดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียน 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
 3. พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในรูปแบบของ 
On demand เช่นการ เคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบนิทาน เคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบอุปกรณ์ เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบตามข้อตกลง เคลื่อนไหวและจังหวะตามเสียงเพลงที่
เด็กชอบ เพ่ือพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง และประสานสัมพันธ์กัน  
  4. พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ On demand หลากหลายรูปแบบผ่านงาน
ศิลปะต่างๆ ให้กับเด็กเป็นการส่งเสริม กล้ามเนื้อมัดเล็กความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา เพ่ือเกิดความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อมัดเล็กและเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 5. สายชั้นปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กมีนํ้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดทํากิจกรรมหนูน้อย
สุขภาพแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส เพื่อแก้ไขปัญหาการมีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง ซึ ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโครนา ได้ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ On 
demand มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.90 
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 6. สายชั้นปฐมวัยมีการประเมินหลังการสอนในหน่วยเรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน มีการจัดทํากิจกรรมสาร
สัมพันธ์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนได้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง    
ต่อโรค สิ่งเสพติด และตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) มีผลการดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 98.20 

ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  โดยดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปนี้ 
      1. ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในรูปแบบของ On demand ผ่านกิจกรรมประจําวันของ
นักเรียนขณะอยู่บ้าน และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยปรับกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ ได้แก่ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเล่านิทานแสนสนุก โดยมีผล  
การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 100  
   2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และมีการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก
ในโอกาสต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การแสดงประกอบ
เพลง การเล่านิทาน และกระตุ้นให้นักเรียนส่งคลิปวีดีโอกลับมาให้ครูประจําชั้น  
      3. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ On demand โดยสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านอารมณ์ 
และจิตใจ ได้แก่ การสร้างงานศิลปะ กิจกรรมด้านดนตรี การเคลื่อนไหว การแสดงบทบาทสมมติการแสดง
ประกอบเพลง การเล่านิทาน นิทานคุณธรรม จากกิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน ในรูปแบบของ On demand 
มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.87 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมหน่วยการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 5. สายชั ้นปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้รู ้จักยับยั ้งชั ่งใจและอดทนรอคอย โดยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้แก่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยจะได้เรียนรู้ และรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย จดจ่ออยู่กับผลงานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งม่ันตั้งใจทํางาน
ให้สําเร็จด้วยตนเอง  
   6. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในรูปแบบของ On Demand โดยคณะครู
สายชั้นปฐมวัยร่วมกันคัดเลือกกิจกรรมที่หาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย ให้นักเรียนทําการทดลองด้วยตนเองขณะอยู่
บ้าน เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ความอดทน รู้จักรอคอย ให้กับนักเรียนในการร่วมกิจกรรม มีความสุข 
และรู้สึกภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.1 

 ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ

ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปนี้  
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1. ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนโดยสอดแทรกเรื่องของความ ประหยัดและความพอเพียงใน
หน่วยการเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้มีความประหยัดพอเพียง และบรรจุหน่วยเด็กดีมีความพอเพียง  
ลงในหลักสูตรสถานศึกษา  

2. นักเรียนในระดับชั ้นปฐมวัยเข้าร่วมโครงการขับเคลื ่อนศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง              
สู่สถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจําฐานการเรียนรู้ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

3. นักเรียนในระดับชั ้นปฐมวัยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อมทั ้งในและนอกห้องเรียน                
ซึ่งครูปฐมวัยมีการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการแยกขยะและรู้จักนําสิ่งของที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการถุงนมแปลงร่าง 

4. ครูปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การไหว้ การยิ้ม การทักทาย รวมถึง
การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ จากนั้นครูปฐมวัยได้ดําเนินการสอดแทรกไปกับแผนการจัดประสบการณ์ตาม
หน่วยการเรียนรู้ ในรูปแบบของ On Demand  
          5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจวัตประจําวันด้วยตนเองขณะอยู่บ้าน เช่นการจัดเก็บของเล่นของใช้การพับเก็บที่นอน การฟังนิทาน
ส่งเสริมคุณธรรม การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ เป็นการฝึกความอดทน                      
การรับผิดชอบต่องานจนสําเร็จ  

6.  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย จัดกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย ใช้เวลา 
20 นาที ทุกวันหลังกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียน
สร้างความตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
           7.  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา โดยเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันสําคัญต่างๆ ตามโอกาส เช่นการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา 
           8.  จัดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวันสําคัญต่างๆ เช่น หน่วยวันสําคัญ หน่วยวันแม่ หน่วยวันพ่อ 
หน่วยเรารักในหลวง หน่วยเด็กดีมีความพอเพียง เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา และ
สร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับเด็กรู้จักควบคุมตนเองให้การยอมรับนับถือผู้ใหญ่ นอบน้อม มีสํามาคารวะ รู้จักการ
ขอบคุณ ขอโทษ และมีเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ มีความอดทน รู้จักการรอคอย และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย ใช้ชีวิตประจําวันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

7.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กฝึกการทํางานกระบวนการกลุ่ม การทํางานร่วมกับเพื่อน 
การแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

8.  กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน โดยครูจัดกิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กฟังในรูปแบบ
ของ On Demand และให้เด็กยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้าน จากนั้นขอความร่วมมือจากผู้ปกครองบันทึก
ลงในสมุดรักการอ่าน กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน นอกจากเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแล้ว เป็นกิจกรรมที่
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จากการเล่านิทาน อยู่เสมอ เด็กจะซึมซับหลักคุณธรรม จริยธรรม ผ่านนิทานที่
น่าสนใจ และเด็กชื่นชอบเป็นอย่างมาก 
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ประเด็น 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้โดยดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปนี้ 
1. จัดประสบการณ์การเร ียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์และกิจกรรมเกมการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กด้านสติปัญญาเกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อืน่ฟังและเข้าใจ ซึ่งได้ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 96.82 

2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดกิจกรรมให้เด็กได้ทําการทดลอง 20 กิจกรรม และ 1 
โครงการ ตลอดปีการศึกษา เพื่อเด็กพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคําถามและค้นหาคําตอบ สามารถสื่อสารให้
ผู้อื่นเขา้ใจได้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

3. ครูปฐมวัยจัดกิจกรรม Coding สําหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบของ On Demand เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทั้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงทักษะการคิดแก้ปัญหา 

4. ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองทางด้านซีกซ้าย – ซีกขวาไปพร้อมกัน โดยผ่านกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และการเคลื่อนไหว  

5.  จัดกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน โดยจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้  นักเรียนเรียนรู้
ผ่านการเล่น เพ่ือพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของเด็ก ในห้องเรียนมีมุมต่างๆอย่างหลากหลายเพียงพอสําหรับ
เด็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
นักเรียนเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น Youtube, Line โดยสื่อ นวัตกรรมที่ครูจัดทําขึ้น 

1.2 ผลการพัฒนา  
 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร ) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 มี
จํานวนเด็กทั้งหมด 126 คน โดยมีผลพัฒนาการเด็ก ดังต่อไปนี้  

 ตารางท่ี 1 ผลพัฒนาการเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 มีจ านวนเด็กทั้งหมด 28 คน 
ที ่ ประเด็น ร้อยละ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 

2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 94.73 

4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 94.73 
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ตารางท่ี 2 ผลพัฒนาการเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีจ านวนเด็กทั้งหมด 43 คน 

ที ่ ประเด็น ร้อยละ 
1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 

2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 

4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 100 

 
ตารางท่ี 3 ผลพัฒนาการเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 มีจ านวนเด็กทั้งหมด 55 คน 

ที ่ ประเด็น ร้อยละ 
1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 

2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100 

3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 94.54 
4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 94.54 

 
 ตารางท่ี 4 ผลพัฒนาการเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1-3 มีจ านวนเด็กทั้งหมด 126 คน 

ที ่ ประเด็น ร้อยละ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100 

3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 96.82 

4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 96.82 

 
จากผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน

สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที ่กําหมด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 

1 .1 ม ีพ ัฒนาการด ้ านร ่ า งกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที ่ด ี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการอาหารเสริมนม 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 

- แผนปฏิบัติการประจําปี 
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานโครงการอาหารกลางวัน 
- แบบบันทึกอาหารเสริมนม 
- บันทึกนํ้าหนัก ส่วนสูง 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก 
-  แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ภ า ว ะ
โภชนาการเด็ก 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการเด ็กจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
-รูปภาพการจัดกิจกรรมเพื ่อการมี
สุขนิสัยที่ดี ในสถานการณ์โควิด19 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมสร้างสรรค์/เสรี 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
จัดแสดงผลงานนักเรียน 
- การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การถ่ายคลิป
วีดิโอตนเอง 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนปฐมวัย 

-  ร า ย ง า น ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้เร ียน
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 

  - แบบบันทึกพัฒนาการเด ็กจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ผลงานศิลปะของเด็ก 

- รูปภาพเด็กร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ On demand / On 
hand 

1.3  ม ี พ ั ฒ น า ก า ร ด ้ า น ส ั ง ค ม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์-เสรี 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนปฐมวัย 

- รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
- หล ักส ูตรต ้านท ุจร ิตศ ึกษาชั้น
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้เร ียน
ปฐมวัย 
-  ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร บ ้ า น

นักวิทยาศาสตร์น้อย 

-แบบบันท ึกพ ัฒนาการเด ็กจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
-  ร ูปภาพเด ็กร ่วมก ิจกรรมทาง

ศาสนา  
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
  - ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบ On demand / On hand 

1.4 มีพ ัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได ้

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้เร ียน
ปฐมวัย 
- กิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์  
การเรียนการสอน  
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมเกมการศึกษา 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์/เสรี 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- การจัดมุมต่างๆ เพื ่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
-  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น แ บ บ  On 
demand / On hand ในสถานการณ์
โรคระบาด โควิด 19 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
-  รายงานก ิจกรรมปร ับปร ุ งสื่ อ 
อ ุปกรณ์ การเร ียนการสอน ตาม 
โครงการพัฒนาศ ักยภาพผ ู ้ เร ียน
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมการเร ียนรู ้ด ้วย
โ คร งการ  ตาม โคร งการพ ัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
-  ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร บ ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกคําพูดเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ ์
- รายงานการจัดการเรียนการสอน
แบบ On demand / On hand ใน
สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 
- รูปภาพมุมต่างๆในห้องเรียน ,สื่อ
อุปกรณ์ต่างๆ,กิจกรรมการเรียนแบบ 
On demand / On hand 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันด้วยตนเองได้ เช่น การแต่งกาย 
การเข้าห้องนํ้า การทํางานบ้าน เป็นต้น 

- เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และมีการ
จัดประสบการณ์การเรียนโดยสอดแทรก
เรื่องของความประหยัดและความพอเพียง
ในหน่วยการเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ได้มีความประหยัดพอเพียง 

- ครูปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย การไหว้ การยิ้ม การทักทาย 
และการมีสัมมาคารวะ 

- เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ท ั ้ งในและนอกห้องเร ียน รวมถ ึงม ีการ
ส่งเสริมและการปลูกฝังให้เด็กดูแลรักษา
สิ ่งแวดล้อม มีการแยกขยะและรู ้จ ักน ํา
สิ่งของที่ใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
โดยได้ดําเนินการตามโครงการ 5R 

- ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ ความสามารถด้านการ
เชื่อมโยงความรู้ โดยการจัดกิจกรรมการส ารวจ 
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ข่าวจาก
โทรทัศน์  อย่ างสม่ า เสมอ เ พ่ือให้ นัก เรียน
แสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
คิดวิเคราะห์ คิดรวบยอด คิดสังเคราะห์ 

- ลดการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กอนุบาล 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. การจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ในหน่วยการเรียนรู้ 
2. การจัดกิจกรรม Coding สําหรับเด็กปฐมวัย  

    5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1. จัดกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองโดยเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เพื ่อให้ผู ้ปกครองได้มีโอกาส                 
เห็นบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สื่อสารกับครูประจําชั้น เพื่อสอบถามถึง
ข้อสงสัยต่าง ๆ 
 2. มีการแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน เพื่อทําหน้าที่ในการ
เสนอแนะและช่วยเหลือโรงเรียน ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันมากข้ึน 
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 3. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน เพื่อให้ผู้ปกครองได้
สัมผัสและทราบถึงทิศทางการเรียนรู้ และเห็นความสามารถของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 4. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เช่น Facebook Line เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ  
 5. สมุดบันทึกพัฒนาการ เพ่ือระบุพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด่นชัดของนักเรียนลงไปและจะส่งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และอาจให้ผู้ปกครองตอบความเห็นหรือเขียนลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่พบเจอที่บ้านกลับมา
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

การจัดประสบการณ์ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2   ยอดเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

1.1 วิธีการพัฒนา 
ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
โรงเร ียนจัดทําหลักส ูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ด ้าน สอดคล้องกับบร ิบทของท้องถิ่น                 

โดยดําเนินการต่อไปนี้ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย น

ปฐมวัย 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดําเนินการเรียนการสอนกับคณะครูในโรงเรียน  

   2.  ครูปฐมว ัยน ําหล ักส ูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมว ัย พุทธศักราช 256 3 มาว ิเคราะห์                  
วางแผน จัดทําแผนการสอน และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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 3. สายชั้นปฐมวัยได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏบิตัิ
โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงทั้งในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Active learning) จัดกิจกรรม
ทดลองวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

  4. มีการนิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตร โดยมีผลการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 คิดเป็นร้อยละ 92.18 

ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) มีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทั้งหมดจํานวน 126 คน            
มีจํานวนห้องเรียน 5 ห้องเรียน คือ ระดับชั้นอนุบาล 1 จํานวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 จํานวน 2 
ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 จํานวน 2 ห้องเรียน ครูผู ้สอนจํานวน 5 คน และมีครูพี่เลี ้ยงจํานวน 5 คน 
โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยดําเนินการต่อไปนี้ 

    1.  จัดครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา สาขา การศึกษาปฐมวัย เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย 
ครบทุกห้องเพียงพอกับชั้นเรียน  และมีนักศึกษาฝึกสอนร่วมช่วยดูแล   ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากครูใน
ระดับชั้นปฐมวัยทุกคน ทําให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1. นางวนิดา ทัพนันท์ ครูประจําชั้นอนุบาล 1 

2. นางวิชิตา เชื้อวงศ์ ครูประจําชั้นอนุบาล 2/1 

3. นางสาวอัจฉราพร คนธี  ครูประจําชั้นอนุบาล 2/2 
4. นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์  ครูประจําชั้นอนุบาล 3/1 (หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย) 

5. นางสาววลัยลักษณ์ อินธิชัย ครูประจําชั้นอนุบาล 3/2 

 
ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

           โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยดําเนินการต่อไปนี้ 
 1. โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน
ล้วน มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบ หลัดสูตรสถานศึกษา เลือกรูปแบบการสอนที่
เหมาะสมกับเด็ก มีทักษะในการจัดประสบการณ์ ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดทําแบบบันทึกพัฒนาการเด็กจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก  จัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
 2. ครูในสายชั้นปฐมวัย ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะและความชํานาญในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีการเข้าร่วมการอบรม เช่น การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง 
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การจัดการเร ียนรู ้เช ิงร ุก Active Learning, การจัดการเร ียนรู ้แบบ  Active Learning ด้วยสื ่อส่งเสริม
พัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Online เป็นต้น 
 3. มีการจัดทํากิจกรรมสารสัมพันธ์ เพ่ือส่งข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการเลี้ยงดูเด็กให้กับผู้ปกครอง 
พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทําร่วมกัน 
 

ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
          โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โดยดําเนินการต่อไปนี้ 
 1. มีการจัดห้องเรียนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก มีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะสม บริเวณอาคารสะอาด น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อการจัด
ประสบการณ์ ภายในอาคาร หากมีวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆชํารุด บุคลากรทําการเขียนใบแจ้งความประสงค์ 
เพ่ือแจ้งซ่อมและดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
            2.  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 3.  จัดให้มีอุปกรณ์ ของใช้เครื่องนอน เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆให้พอเพียงกับเด็ก มีความ
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และสนามสําหรับออกกําลังกายได้ ภายใน
โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ เหมาะแก่การเรียนรู้นอกห้องเรียน มีห้องนํ้า พื้นที่แปรงฟัน ล้างมือ 
เป็นสัดส่วนเฉพาะเด็กปฐมวัยโดยตรง 
  4. มีการจัดเวรอยู่ประจําตามจุดต่างๆ เพื่อดูแลความ ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนทั้งบริเวณ
ภายในอาคารเรียนและบริเวณจุด รับ – ส่งเด็ก และในช่วงเย็นหลักเลิกเรียน คุณครู ผู้รับผิดชอบทุกห้อง
จะต้องส่งเด็กให้กับผู้ปกครองให้หมด ทุกคนก่อน คุณครูจึงจะสามารถกลับบ้านได้ 

ประเด็นที ่ 2.5 ให้บริการสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนรู ้เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

          โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดย
ดําเนินการต่อไปนี้ 
        1.  เด็กๆได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเช่น โทรทัศน์แบบSmart TV สื่อจาก Internet รูปภาพ ทั้ง
ภาพการ์ตูนและภาพเสมือนจริงประกอบการสอน  จาก Youtube ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เพลง  สื ่อจาก 
Powerpoint เพ่ือกระตุ้นความสนใจจากการใช้สื่ออย่างหลากหลาย การใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อที่เด็กให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ทางครูผู้สอนจึงใช้สื่อ เทคโนโลยี มาเป็นสื่อการสอนเป็นประจํา เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้มีหลากหลาย น่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก โดยคัดสรรสื่อประกอบการสอน ที่มี
เนื้อหาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก  
             2.  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เป็น
ประจํา เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากใช้เป็นสื่อสอน ทําสื่อการสอน เก็บ
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ข้อมูล เช่น แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Excel ประเมินพัฒนาการเด็กจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว การส่งข้อมูล ข่าวสารข้อมูลต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี  
Line application ส่งถึงผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อมูล และเกิดความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อย่างทั่วถึง 
 3. ครูนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา Covid-19 ให้ตรงกับศักยภาพและความสนใจของเด็ก 

ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
           โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยดําเนินการต่อไปนี้ 
 1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และ 
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด 
             2. มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และดําเนินการตามแผน 
             3.  จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อทราบนโยบายต่างๆ ข้อควรปฏิบัติ ของทางโรงเรียน และเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน เพื่อทางโรงเรียนจะได้นํามา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
             4.  จัดกิจกรรมปฐมวัยใส่ใจโรงเรียนและชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย โดย
การให้ความรู้กับผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ อาหารดี ร่างกายแข็ง และจัดทําสารสัมพันธ์ทุกเดือน  
             5.  ทุกห้องเรียนมีมุมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ กับผู้ปกครองเสมอ และแจ้งข่าวสารโดย
ใช้ Line Application  
 6. วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ครูปฐมวัยจะ
นําผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวมาจัดทําเป็น สมุดประจําตัวนักเรียน เพ่ือ
รายงาน 
พัฒนาการของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและคัดเลือกผลงานของ
เด็กจากแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งเป็นการประเมินเด็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงเล่มข่าวสารและบันทึก
พัฒนาการลูกรัก เพ่ือเป็นการแจ้งพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และเป็นช่องทางให้
ผู้ปกครองได้แจ้งพฤติกรรมของเด็กให้ครูได้รับทราบ เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
ร่วมกัน 

 7.  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8.  ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี 
 9.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง 

รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  
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 1.2 ผลการพัฒนา  

 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
นําไปจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป พัฒนาและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  

 2.  มีครูเพียงพอกับชั ้นเรียนและเหมาะสมกับชั ้นเรียน ครูผู ้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษา สาขา
การศึกษาปฐมวัย มีนักศึกษาฝึกสอนร่วมช่วยดูแลเด็ก มีครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลนักเรียน  

3.  ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีทักษะในการจัดประสบการณ์ ออกแบบการจัด
กิจกรรม วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ On Demand ที่หลากหลาย 
การประเมินพัฒนาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยครูประจําชั้นประเมิน
พัฒนาการเด็กร่วมกับผู้ปกครอง โดยใช้ Google form และนําข้อมูลที่ได้มาลงในโปรแกรม Excel ประเมิน
พัฒนาการเด็กจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  

4.  จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อการเรียนรู ้ มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม 
กลางแจ้ง อุปกรณ์กีฬา สนามสําหรับออกกําลังกายได้ ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ เหมาะ
แก่การเรียนรู้นอกห้องเรียน มีห้องนํ้า พื้นที่แปรงฟัน ล้างมือ เป็นสัดส่วนเฉพาะเด็กปฐมวัยโดยตรง จัดทํามุม
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีสื่อการการเรียนรู้ หนังสือนิทาน สื่อเทคโนโลยี ของเล่น ตามมุม เพียงพอกับความต้องการ
และเหมาะสมกับเด็ก และถูกต้องตามมาตรการเปิดสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เด็กๆได้
เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี เรียนรู้จากสื่ออย่างหลากหลาย ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยี มาเป็นสื่อการสอนเป็น
ประจํา เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้มีหลากหลาย น่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก โดยคัดสรร
สื่อประกอบการสอน ที่มีเนื้อหาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก 

 6.  ระบบบริหารคุณภาพ ได้รับชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใส่ใจและให้คําปรึกษา   มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากําหนด  จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ปรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย ให้มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก ชุมชน และ
ดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินงาน และ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- ก ิจกรรมพัฒนาหล ักส ูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

- หล ักส ูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมว ัย พ ุทธศ ักราช 2563 ตาม
ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย 
พุทธศักราช 2560  
- แบบประเม ินการใช ้หล ักส ู ตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ
การเร ียนร ู ้  ตามโครงการพ ัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -  คร ู ผ ู ้ ส อนระด ับปฐมวั ย             
ครบทุกห้องเรียน  
- ครูพ่ีเลี้ยง 

- ระเบียนบุคลากรครู และครูพี่เลี้ยง 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้น
การจัดประสบการณ ์

- โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากร เข ้าร ับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ รอบด้าน   
 
 

- แฟ้มพัฒนางานครู 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนา
ของครูและบุคลากร 
-  ส ํ า เนาว ุฒ ิบ ั ต ร / เ ก ี ย รต ิ บ ั ต ร            
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
- ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   
 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

-  โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพ
ผ ู ้ เ ร ี ยนปฐมว ัยก ิจกรรมมุม
ส่งเสริมการเร ียนรู ้/กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน/ 
 

- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย 
- มุมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
ตามโครงการพัฒนาศ ักยภาพผ ู ้ เร ียน
ปฐมวัย 
 - รายงานสรุปโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- แหล่งเรียนรู้ 
- ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม สื่อการเรียนการ
สอน 
-  ภ าพถ ่ า ยการจ ั ดสภาพแวดล ้ อม
บรรยากาศภายใน ภานนอกห้องเรียน มุม
ส่งเสริมประสบการณ์  

2.5 ให ้บร ิ การส ื ่ อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

- กิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
- จัดทําสื่อการเรียนการสอน สื่อ
ตามมุมต่างๆ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 

- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การ
เร ียนการสอน ตามโครงการพ ัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
-  แบบบ ันท ึกการใช ้  ส ื ่อ นว ัตกรรม 
เทคโนโลยี 
- รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วง
การแพร่ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 
- ผลงานเด็ก 
- ภาพถ่ายสื่อตามมุมต่างๆ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

- โครการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 

-รายงายโครการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- สมุดนิเทศ 
 - รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- ตัวอย่างสารสัมพันธ์ 
- แฟ้มผลงานเด็ก 
- บันทึกลูกรัก 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีแผนงานและโครงการที่สัมพันธ์กับ
แผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการนําผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  

- มีการรายงานผลการดําเนินการตาม
โครงการ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียน  

- มี ีการจ ัดคร ูให ้ม ีความเพ ียงพอต่อ
จํานวนนักเรียนรวมทั้งพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

- จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ให้แก่นักเรียน 

- การเผยแพร่  และประชาส ัมพ ันธ์
ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความ 
ตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1. จัดกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองโดยเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เพื ่อให้ผู ้ปกครองได้มีโอกาส                
เห็นบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สื่อสารกับครูประจําชั้น เพื่อสอบถามถึง
ข้อสงสัยต่าง ๆ และวางแผนแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 2. มีการแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน เพื่อทําหน้าที่ในการ
เสนอแนะและช่วยเหลือโรงเรียน ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันมากข้ึน  
 3. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เช่น Facebook Line เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ  
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ที ่ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3   ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.1 วิธีการพัฒนา 

ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยดําเนินการ

ต่อไปนี้ 
จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) ทําให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติได้ จึงจําเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
เด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สําหรับการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในห้องเรียนปกติ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ทั้งด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา  

จัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูออกแบบกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมาก
ที่สุดและครูเป็นผู้ชี้แนะ จัดกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย ทํามุมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดซื้อสื่อ ของเล่น ตามมุม จัดทํา สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ  
และสื่อการเรียนรู้ ตามมุมต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ และมีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม การทํา
วิจัยในชั้นเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหาของเด็ก และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน เช่น กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมบัณฑิตน้อย กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นกิจกรรมที่



 
58 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก ชุมชน มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยได้รับ
ความร่วมมือของ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  

ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมนรูปแบบ
ของ On Demand ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยจัดเป็นฐานในการประเมินและในทุกภาคเรียน 
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค

โรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในรูปแบบของ On Demand จัดประสบการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูออกแบบกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากท่ีสุดและเลือกเรียนตามความสนใจ 
และตามบริบทของนักเรียน เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดี ให้
เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ เด็กได้เลือกเล่น ลงมื อ กระทําด้วย
ตัวเอง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ส่งเสริมความเป็นผู้นํา กล้าพูดและแสดงความคิดเห็น 
นําเสนอผลงานของตนเอง ทั้งชื ่นชมในผลงานของตนเองและของผู ้อื ่น จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในรูปแบบ 
On Demand กิจกรรมตามโครงการนั้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดี สะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้และตกแต่งห้องโดยเด็ก

มีส่วนร่วม จัดแสดงผลงานของเด็กทุกคน จัดป้ายนิเทศต่างๆตามหน่วยการเรียนรู ้ พื ้นที ่ส ําหรับจัด
ประสบการณ์เหมาะสม รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะกับวัย ในเวลาตามสมควร เช่น สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิด โทรทัศน์แบบSmart TV สื ่อจาก Internet รูปภาพ ทั ้งภาพการ์ต ูนและภาพเสมือนจริง
ประกอบการสอน ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้ จาก Google, Youtube ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เพลง  
สื่อจาก Power point เพื่อกระตุ้นความสนใจ การใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อที่เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
ครูจึงคัดสรรสื่อประกอบการสอน ที่มีเนื้อหาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก  

ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันขณะนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ที่บา้น 
ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบประเมินโดยผู้ปกครอง การสอบถามผู้ปกครอง การสํารวจ และวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดทําแบบบันทึกพัฒนาการ เด็กจากโปรแกรม
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เพ่ือนําผลการประเมิน ไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กต่อไป 
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1.2 ผลการพัฒนา  
1.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยได้รับความร่วมมือของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  

2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ผ่านการจัดกิจกรรมใยน
รูปแบบของ On Demand เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ เด็กได้
เลือกเรียนรู้ ลงมือ กระทําด้วยตัวเอง กล้าพูดและแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานโดยถ่ายคลิปของตนเอง 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข   

3.  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กได้อยู่ในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดี สะอาด ปลอดภัย มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้และตกแต่งห้องโดยเด็กมีส่วนร่วม จัดแสดงผลงานของเด็กทุกคน จัดป้ายนิเทศ
ต่างๆตามหน่วยการเรียนรู้ พื้นที่สําหรับจัดประสบการณ์เหมาะสม รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะกับวัย 
ในเวลาตามสมควร 

4.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธิการที ่หลากหลาย ตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก พัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป  

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด ็กม ีพ ัฒนาการทุกด ้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

โครงการพ ัฒนาศ ั กยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย  
- ก ิจกรรมพัฒนาหล ักส ูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
-  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ 
-  จ ั ด ห า แ ล ะ พ ั ฒ น า สื่ อ
นวัตกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด 
 

- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
พ ุทธศ ั กราช  2563 ตามหล ั กส ู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมว ัย -  ก ิจกรรมพ ัฒนาหล ักส ู ตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด 
- รายงานกิจกรรมเปิดห้องเรียนสู ่โลก
กว้าง 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
 - กิจกรรมเปิดห้องเรียนสู่โลก

กว้าง 
-กิจกรรมการเร ียนการสอน
แ บ บ โ ค ร ง ง า น  Project 
Approach 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกกรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม 
- กิจกรรมสารสัมพันธ์ 
- กิจกรรมดาวเด็กดี 
- กิจกรรมหนูร่างกายแข็งแรง 
อารมณ์แจ่มใส 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมมุ่ง
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง 
การประเมินพัฒนาการอย่าง
เป็นระยะ 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

- รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 
- รายงานกิจกกรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม 
- รายงานกิจกรรมสารสัมพันธ์ 
- รายงานกิจกรรมดาวเด็กดี 
- รายงานกิจกรรมหนูร่างกายแข็งแรง 
อารมณ์แจ่มใส 
- รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการนักเร ียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ ตัวอย่างการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

3.2 สร ้ างโอกาสให ้ เด ็กได ้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  

โครงการพ ัฒนาศ ั กยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย  
- ก ิจกรรมพัฒนาหล ักส ูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
-  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ 
-  จ ั ด ห า แ ล ะ พ ั ฒ น า สื่ อ
นวัตกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 

- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
พ ุทธศ ั กราช  2563 ตามหล ั กส ู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมว ัย -  ก ิจกรรมพ ัฒนาหล ักส ู ตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด 



 
61 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
 - กิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด 

- กิจกรรมเปิดห้องเรียนสู่โลก
กว้าง 
-กิจกรรมการเร ียนการสอน
แ บ บ โ ค ร ง ง า น  Project 
Approach 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกกรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม 
- กิจกรรมสารสัมพันธ์ 
- กิจกรรมดาวเด็กดี 
- กิจกรรมหนูร่างกายแข็งแรง 
อารมณ์แจ่มใส 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมมุ่ง
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง 
การประเมินพัฒนาการอย่าง
เป็นระยะ 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

- รายงานกิจกรรมเปิดห้องเรียนสู ่โลก
กว้าง 
- รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 
- รายงานกิจกกรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม 
- รายงานกิจกรรมสารสัมพันธ์ 
- รายงานกิจกรรมดาวเด็กดี 
- รายงานกิจกรรมหนูร่างกายแข็งแรง 
อารมณ์แจ่มใส 
- รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการนักเร ียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ ตัวอย่างการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ
เร ียนรู ้ ใช ้ส ื ่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  

- กิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน 
- จัดทําสื ่อการเรียนการสอน 
แบบ On Demand สื่อตามมุม
ต่างๆ 
- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ตาม
โครงการพ ัฒนาศ ั กยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ 

- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื ่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
-  ร า ย ง า น ส ร ุ ป โ ค ร ง ก า ร บ ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- แบบบันท ึกการใช ้  ส ื ่อ นว ัตกรรม 
เทคโนโลยี 
- ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม สื่อการเรียนการ
สอน 
- ผลงานเด็ก 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
 - จัดบรรยากาศในห้องเรียน   - ภาพการจัดบรรยากาศภายใน ภายนอก

ห้องเรียน มุมประสบการณ์ต่างๆ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- การประเมินพัฒนาการเด็ก 
- การจัดกิจวัตรประจําวัน 
- การประเมินตนเอง 
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
- การประเมิน การสังเกต การ
สอบถาม การสํารวจ การบันทึก
คําพูดของเด็ก และวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก 
 

- แบบบันทึกและประเมินพัฒนาการ
นักเรียนจากโปรแกรมประเมินพัฒนาการ
เด็ก 
- แบบบันทึกคําพูดเด็ก 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
 - แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลัง
สอน 
- บันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคล 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-แบบสร ุปผลการประเม ินมาตรฐาน
พัฒนาการ 

 
 3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ
ด้วยตนเอง ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ และครอบครัว ช ุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย โดยผู ้ปกครอง
และผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องม ีส ่วนร ่วมน ําผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น ท ี ่ ไ ด ้ ไ ป ป ร ั บ ป ร ุ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

- พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้ปกครอง
ได ้ทราบถ ึงผลงานของเด ็กโดยม ีการเล ือก
ช่องทางให้มีความหลากหลาย 
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4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
5. การรับผิดชอบต่อสังคม 

 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน เพื่อให้ผู้ปกครองได้
สัมผัสและทราบถึงทิศทางการเรียนรู้ และเห็นความสามารถของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 2. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เช่น Facebook Line เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ  
 3. สมุดบันทึกพัฒนาการ เพ่ือระบุพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด่นชัดของนักเรียนลงไปและจะส่งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และอาจให้ผู้ปกครองตอบความเห็นหรือเขียนลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่พบเจอที่บ้านกลับมา
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป 
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     ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็น ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1  คณุภาพของผู้เรียน 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  หลักสูตรรายกลุ่มสาระ  และน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน  การเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  รวมไปถึงมีวิทยากรภายนอกและสื่อการสอนที่
พร้อมส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับชั้น  เช่น  การเรียนโดยใช้ DLTV  การใช้สารสนเทศในห้อง Sharing 
Room เป็นต้น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียน  ทั้งด้านการอ่าน  
การสื่อสาร  การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ  กิจกรรมรัก
การอ่าน  การค้นคว้าด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้  กิจกรรมการเรียนรู้โดย 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)  Constructionism  STEM  เช่น  การระดมความคิดและ
โรงเรียนยังเล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษจึงจ้างครูต่างชาติ มาสอน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการที่
ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  เช่น  โครงการประชาธิปไตย                          
มีกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน  จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  กิจกรรมหน้าเสาธง  เป็นต้น  รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมผู้เรียนทางด้านทักษะอาชีพ  เช่น  การสอนท าขนมอบ  การเลี้ยง
ไส้เดือน กิจกรรมแผ่นดินทอง  เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และเพ่ิมทักษะชีวิตในการด ารงอยู่ในสังคมต่อไปได้  
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ผลการพัฒนา 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิด 
ค านวณ 
2)  มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิด 
ค านวณ 
2)  มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
3)  มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 
 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม (ฐานการเรียนรู้แผ่นดินทอง : โครงงานการเกษตร) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 
6)  มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  แบ่งเป็น 4 ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
6)  มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

 

 
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ / การประกอบอาชีพ     
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
6)  มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
3)  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
 

ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
3)  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละของนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ที่อยู่ในระดับดีเย่ียม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
2.1 เอกสารผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                            

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2.2 เอกสารผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  โดยบูรณาการกับ 5 กลุ่มสาระ                  

การเรียนรู้  คือ  ด้านความสามารถในการสื่อสาร (ภาษาไทย)  ด้านความสามารถในการคิด (คณิตศาสตร์)  
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (วิทยาศาสตร์)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (สังคมศึกษาฯ)  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่                 
1 – 3 

2.3 เอกสารผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
2.4 เอกสารผลการเก็บข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ / การประกอบอาชีพ  
โดยคุณครูฝ่ายแนะแนว 

2.5 เอกสารผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นต้น 

2.6 เอกสารผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  เช่น  การจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์
วัดบางบัวช่วยสอนพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  การสอบธรรมศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายแบบไทย  เป็นต้น      

2.7 เอกสารผลการประเมินคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์   ทั้ ง  8 กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้                                 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2.8 เอกสารผลการเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่                  
1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2.9 การจัดท าแบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
2.10 แบบบันทึกการเข้าสอนชั่วโมงแนะแนว  โดยคุณครูประจ าชั้นและคุณครูฝ่ายแนะแนว 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น Line Facebook Zoom ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี   ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์       

         
 
จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรพัฒนาด้านการน าเสนอ  การอภิปราย  แลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีเหตุผล  
รวมทั้งการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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4.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง  และสามารถน าไปใช้ได้       
ในชีวิตประจ าวัน 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม   ในการก าหนดทิศทาง                     
การพัฒนาของสถานศึกษา 

4.3 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน 
4.4 การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมกันรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ช่วยกันรักษา
ความสะอาด เมื่อโรงเรียนต้องการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียนและช่องทาง Line   
3. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

เช่น Facebook Line เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ  
 
6. ความต้องการและความช่วยเหลือ 
  1. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงานภายนอก ในด้านต่าง ๆ  
  2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

ที ่ ประเด็น 
 

ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2    มีระบบบริหารจัดการการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3    ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

1.1 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาามีขอบเขตภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้านดังนี้ 
  การบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนมีการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น   โดยการบริหารและการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน    
เพ่ือพัฒนาตนเองและการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน  ภายนอก   มีการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการ  เรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ มีการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 
  ด้านการบริหารงบประมาณโรงเรียนได้บริหารงบประมาณอย่างเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและได้อย่างเพียงพอ 
  ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้ด าเนินงานให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้ เกิดผลส าเร็จตามหลักการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ  
  ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้ให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ
ให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชนจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เจตคติที่ดี ความเลื่อมใสศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป 
  ประเด็นที่ 2.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
โรงเรียนได้จัดท าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเน้นวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานของไทย  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมี
ส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้คู่คุณธรรมด ารงตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
อัตลักษณ์ วินัยดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ สร้างคนดี สู่สังคม 
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พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมประพฤติดีมีวินัยรักความเป็นไทยด ารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาบุคลากรครูโดยส่งเสริมจรรยาบรรณ ความรู้ความสามารถในการจั ดการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีกระบวนการวิจัย และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 
ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังครูให้สอนตรงตามวิชาเอก จัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการของครูและนักเรียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพการเรียนของนักเรียนอย่างหลากหลาย เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน และสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผล ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

ประเด็นที่ 2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บูรนาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การเรียนรู้สะเต็มศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย                
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวช านาญทางวิชาชีพ   สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม  มีระเบียบวินัยและมี
จรรยาบรรณครูที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนได้ประสานงานกับชุมชนได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร จัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่คณะครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)               
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ส่งเสริมและพัฒนาครู เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบออนไลน์                     
และพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น   

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดยโรงเรียนได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม              
ร่มรื่น  ปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาสวยงามเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน จัดท าข้อมูลคิวอาร์โค้ด ให้
ความรู้ชื่อและลักษณะพืชพันธุ์ไม้ในโรงเรียน  โรงเรียนมีการปรับผังอาคารเรียนใหม่เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัยแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  โรงเรียนได้จัดศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่  9 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับปรุงพ้ืนที่ใน
โรงเรียนให้เกิดการนรู้โดยการจัดฐานการเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)จัดระบบการการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนจัดหาคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้องเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัยให้พอเพียงแก่ความต้องการของ
นักเรียน การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

1.2 ผลการพัฒนา 
ประเด็นที่2.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน               

 ผลการพัฒนาด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
 ผลการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้คู่คุณธรรมด ารงตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เกิดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  คิดสร้างสรรค์ใส่ใจนวัตกรรม                 
มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  มีการอัพเดต
ทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ มีความ
ยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบ
หน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมีระเบียบวินัย มีจิตอาสาที่ดี
ต่อสังคม  

ครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจรรยาบรรณ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีกระบวนการวิจัย และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ                      
จัดการศึกษา  ท าให้เกิดความสัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

ประเด็นที่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผลการพัฒนาจากการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาส่งผลดีให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
การบริหารงานด้านงานบริหารวิชาการนักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนมี

การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาการเรียนรู้เรื่องเศษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม                
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และครูสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง มีการการนิเทศการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  มีการแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนส่งผลดีในการ  
พัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียน 

การบริหารด้านงบประมาณ ส่งผลดีท าให้การจัดท าและเสนอของบประมาณการวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายทางการศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์เกิดความเหมาะสมของการเสนอ
งบประมาณ  มีการจัดสรรงบประมาณการเบิกจ่าย การอนุมัติงบประมาณ การโอนเงิน งบประมาณใน
สถานศึกษา 
 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  การระดมทรัพยากร          
การจัดหาทรัพยากรและการลงทุน เพ่ือการศึกษาการจัดหารายได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
มีการบริหารงานการเงิน มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
อย่างถูกต้อง 
 การบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตราก าลังก าหนดต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความสามารถของตนเองส่งผลดีให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าเต็มศักยภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาให้มีวินัยและการรักษาวินัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีที่เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน
ได ้

การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบส่งผลดีให้การด าเนินงานธุรการ 
 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 การประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการงบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด าเนินงานไปด้วย
ความเรีบยร้อยส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีกับการพัฒนานักเรียนในทุกระดับชั้น 
 

ประเด็นที่ 2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ผลการพัฒนาโรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรมีการส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและ มีความสุข 
นักเรียน มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้  นักเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย นักเรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                         
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
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ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวช านาญทางวิชาชีพ   
ผลการพัฒนา . ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครูได้เ พ่ิมพูนความรู้
ความสามารถน ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้ ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เปิดโลกทัศน์ มีวิสัยทัศน์ น าจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นครูมืออาชีพ ยึดถือคุณธรรมในการท างาน  ซึ่ง
คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพครูนั้น ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จะประกอบด้วย ความมีเมตตากรุณาต่อ
ศิษย์ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ  มีวินัย ขยันขันแข็ง อดทน ประหยัด รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มี
ความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด ารงตนอย่างมีความสุข ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ จึงท าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
ผลการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี  ส่งผลดีให้ เกิดแก่นักเรียน จากการจัด

สภาพแวดล้อมทางวิชาการ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน
การสอนแล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม 
ช่วยกันคิดช่วยกันท าระหว่างผู้สอนและผู้เรียนสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะท าให้ทุกคนมีความสุขมีความมั่นใจและ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
การจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการภายในโรงเรียนช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคากรซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงานอย่างมีระบบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน  สิ่งแวดล้ อมที่ดีของ
โรงเรียนจะมีส่วนในการเสริมสร้างความคิดจิตใจ และคุณธรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ได้ โรงเรียนที่สะอาด สด
ชื่นร่มรื่น เรียบง่าย สงบ แจ่มใส มีชีวิตชีวาวัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลมีความเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้
ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลาช่วยท าให้ครูและนักเรียนได้รับอิทธิพลท าให้เป็นคนละเอียดอ่อนจิตใจแจ่มใส 
รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่ายท าให้เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืนไปด้วย 

ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการพัฒนาช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในโลกกว้างขวางมากขึ้น สามารถสนองเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลช่วยให้เกิดการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ครูและนักเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
หลากหลายรูปแบบ ท าให้การเรียนรู้ไม่เน้นเฉพาะด้านความรู้เ พียงอย่างเดียว  ช่วยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ของผู้เรียนให้มากขึ้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึด 
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมี  
เหตุผล เพ่ือน าความรู้และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ และยังเป็นการจัดระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ให้มีแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ส าหรับการค้นคว้าหา ความรู้ทุก ๆ ด้านที่ผู้เรียนต้องการ
และเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น สื่อมวลชนทุกแขนงเครือข่ายสารสนเทศ  ทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญา
ชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างกว้างขวาง  ช่วยการปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและ  
ชี้แนะให้ ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้าคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายการ เรียนรู้เป็นเครื่องมือ  
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2.  หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

-  โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  
-  การอบรมและพัฒนาบุคลากรในการ
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
  
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
- การบริหารอัตราก าลังครูให้สอนตรงตาม
วิชาเอก จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา 
- การประชุม วางแผนแบบ PDCA  
- การด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ 
นิเทศภายใน 
โครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
 
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    
โครงการโรงเรียนสุจริต  
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โครงการศูนย์เฉพาะกิจการจัด
การศึกษา 

- เอกสารและข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- บันทึกการประชุมสมาคม
ผู้ปกครอง 
 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- คู่มือการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนบางบัว 
-รายงานสรุปผลโครงการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ 
- บันทึกการประชุมสมาคม
ผู้ปกครอง 
- รูปภาพ 
 
 
 
 
 
-บันทึกการประชุมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
-เอกสารข้อมูลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ 
-บันทึกการประชุมหัวหน้าสาย
ชั้นหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้า
งาน 
-บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
-รายงานสรุปการจัดกิจกรรม 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้ง
ตรงจิตรวิทยาคาร) 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา 
โครงการพัฒนาศักยภาพหนูน้อยปฐมวัย 
โครงการสะเต็มศึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนู
น้อยปฐมวัย 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สืบสานประเพณีไทย 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย
ลักษณะจิตสังคม 
โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริมนม 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

- การสร้างขวัญและก าลังใจ 
- การส่งเสริมการท าวิทยฐานะ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- แผนการจัดการเรียนรู้              
- ผลงานนักเรียน 
- บันทึกกิจกรรม PLC  
- รูปภาพ 
-  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
--รายงานการด าเนินงานโครงการ 
- สถิตการใช้ห้องสมุด 
- ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รูปภาพ 
- ตาราง การใช้ห้องปฏิบัติการ 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชียว
ชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

- การจัดอบรมครูและบุคลากรใน
โรงเรียนในด้านวิชาการ 

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โครงการ Bangbua Symposium 2021 

- จัดประกวดสื่อและนวัตกรรมของ
ครูในโรงเรียน 

- จัดการอบรมครูให้ความรู้ด้าน
วินัยและกฎหมายที่ควรรู้ 

- การอบรมครูและบุคลากรในการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและซ่อมบ ารุง 
- การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 
ห้องคุณธรรมจริยธรรม 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  
- การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เช่น
สวนหย่อม การปลูกไม้ยืนต้นให้
ร่มเงา 
- การปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
ทาสีและปรับปรุงห้องประชุม 
เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนชั้นป.5 
-ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การสร้างห้องคอมพิวเตอร์ 2
ห้อง 
- การพัฒนาระบบอินเทอร์เนต 
- การจัดหาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ใน
ห้องเรียนอย่างเพียงพอ 

- ข้อมูลการพัฒนาการ
บุคลากรในโรงเรียน           
เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
- รายงานสรุปโครงการ 
 
- รายงานการเข้ารับการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
- รายงานสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานสรุปโครงการ 
-ภาพถ่าย 
-การสัมภาษณ์ 
-ข้อมูลเชิงประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานสรุปโครงการ 
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-ภาพถ่าย 
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3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบและชัดเจน การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการบริหารงารงานทั้ง 4 กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไปมีการร่วมกันท างานเป็นทีมประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้เป็นอย่างดี  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ความ ต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติโดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการก าหนดกรอบภาระงานที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ 
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดเวลา จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

3. โรงเรียนมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา       
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษโรงเรียนมีสถานที่ตั้งติดถนนใหญ่ มีรถไฟฟ้าผ่านมีพ้ืนที่ 
อาคาร ที่เหมาะสมเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  การคมนาคมสะดวก สบาย และอยู่ใกล้หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษาหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม มหาวิทยลัยราช
ภัฎพระนครและ กรมป่าไม้ท าให้เกิดข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

 
4. โรงเรียนได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ปกครองในชุมชมบางบัวและให้
โอกาสทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล  การศึกษาพิเศษ  ระดับประถมศึ กษา ระดับ
มัธยมศึกษา และจัดการสอนห้องเรียนMFP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

5. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
6. การบริหารจัดการในด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19                  

การประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และการปฏิบัติ
มาตรการณ์ในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยการตรวจATK และการอ านวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับ
นักเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและชุมชน  

 
จุดที่ควรพัฒนา   

1. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องจากชุมชนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยา
คาร)อยู่ในสภาพที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคม  อยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ปัญหาสถานะการณ์การเกิดโรค
ระบาดโควิด  จึงควรได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
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2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิดภายใต้สังคมที่
เปลี่ยนแปลงในสังคมออนไลน์ที่ส่งต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือเพ่ิมระดับ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับ ผู้เรียน  

2 การส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลจาการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูน ามา พัฒนาต่อ
ยอดในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น พัฒนาครูในรูปแบบที่หลากหลาย ตามสภาพความ
ต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความ ต้องการของครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้
พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน 

3. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา

ของเศษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม “ต้นกล้าพอเพียงหล่อ

เลี้ยงชีวิต” 
3. การให้ความรู้นักเรียนและการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจัดกิจกรรมต ารวจ

แดร์ และกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพที่สุจริตให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านเวป

ไซด์โรงเรียน 
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มำตรฐำนท่ี 3  กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

ที ่ ประเด็น 
 

ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

1.1 วิธีการพัฒนา 

ประเด็นที่ 3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผสมผสาน 2 รูปแบบได้แก่ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) อย่างหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เป็นแบบผสมผสานทั้งรูปแบบ Online, On Hand, On Demand และ             
On Site  ครูผู้สอนพัฒนาเทคนิคการสอน ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน  สร้างการมีส่วนร่วม
จากครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่านกลุ่ม Line มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ดังนี้ 

    1.1  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตร
สถานศึกษาศึกษาท าความเข้าใจตัวชี้วัดที่ ต้องรู้ ควรรู้ 

    1.2  ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบ จัดท าโครงการสอน แผนการสอน การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21การบันทึกหลังการสอนที่สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสื่อ นวัตกรรม และ
การวิจัยในชั้นเรียน 

   1.3  โครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส หัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น ในรูปแบบ Online 
       1.4  กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนในรูปแบบ แฟ้มสะสมผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียน
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้

   1.5  การอบรมพัฒนาผู้เรียน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา “ 
ชีวิตพอเพียง เพ่ือโลก เพ่ือเรา ” ในรูแบบ Online  
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   1.6  การอบรมผู้น านักเรียนในรูปแบบ  On Site  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และทักษะการ
น าเสนอศูนย์การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   

   1.7  การวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

   1.8  การจัดประชุมสรุปการด าเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนองานและการประกวด
สื่อนวัตกรรมของครู  

2. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เน้นการฝึกทักษะการแสดงออก ทักษะอาชีพ แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ การน าเสนอผลงาน 
รวมถึงส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยด าเนินโครงการเรียน
ร่วมและกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น สภาพบริบท และความต้องการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. ปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19)  โรงเรียนไม่

สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ (On Site) จึงจ าเป็นต้องจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Online, On Hand, On Demand เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
โทรทัศน์ดิจิทัล ใบงาน และแบบฝึกทักษะ 

2. ก าหนดให้ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรม ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด –19) 

3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ 

4. โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

5. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือสร้างโอกาสให้กับครูและนักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากช่องทางที่หลากหลาย 

6. ครูประจ าชั้นเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยการสื่อสารผ่าน
กลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่มเฟซบุ๊ก หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การดูแลนักเรียน รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโลนา 2019 (โควิด –19) 

ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1. การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน เช่น การจัดห้องเรียน ความสะอาด ป้ายสารสนเทศ             

ป้ายนิทรรศการความรู้ มุมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้  ในรายวิชาที่ ได้ รับผิดชอบ โดยเน้นผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ  ผ่ านกระบวนการ                            
Active Learning มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้
หลากหลาย เลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน การเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้ออ านวยความ
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สะดวกให้กับ ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้  โดยทางโรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู                   
ด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรทั้งระบบ ใช้ระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโสเพ่ือ
ครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัด การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดท าแผนเผชิญเหตุพร้อมรับกับสถานการณ์การระบาด
ของ โควิด -19 ที่ทวีความรุนแรง ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับเชื้อ ทั้งในรูปแบบการประสานงานเพ่ือรับ
การรักษา การจัดเงินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน การจัดชุดห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เน้นเวชภัณฑ์ยา และอาหาร 

ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ครูศึกษาและวางแผนการวัดผล ประเมินผล ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ศึกษา วิเคราะห์

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล ชี้แจงรายละเอียดของ
การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ ภาระงาน  เกณฑ์การให้คะแนน ตาม
แผนการประเมินที่ก าหนดไว้ วัดและประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วัดและประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างเรียน วัดและประเมินความส าเร็จหลังเรียนเมื่อจบหน่วย วัดผลปลายภาคเรียน และวัดผลปลายปี 

3. ครูศึกษาผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบ
ประเมินSDQ ท าให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพ่ือรู้จัก
ผู้เรียนด้านการเรียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้ทราบความแตกต่าง และ
ข้อจ ากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการประเมินมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และแก้ปัญหาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อใน
อนาคต มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  

4. ครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ทั้งผลการประเมิน ระหว่างเรียน หลังหน่วยการ เรียนรู้                   
การวัดกลางภาคเรียน วัดผลปลายภาคเรียน และวัดผลปลายปี เพื่อน าผลมาพัฒนาตนเอง     

5. การประชุมสรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
6. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันวางแผนการพัฒนางานในอนาคต 
ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
1. โครงการนิเทศภายใน เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหา จากหัวหน้า

กลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น 
2. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) เพ่ือสะท้อนปัญหาที่พบ จัดเรียงล าดับ

ความส าคัญ และร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
3. การน าเสนองานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการประชุมของโรงเรียน 
4. การน าเสนอผลงาน (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. การประกวดสื่อ นวัตกรรมครูผู้สอน Bangbua Symposium 
6. การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน 
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7. การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการรับบริการ 

1.2  ผลการพัฒนา 

1. จากการที่ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เป็นไปตามศักยภาพ 
ของนักเรียน โดยให้โอกาสกับนักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้น าเสนอผลงาน เกิดกระบวนการคิดเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานของตนเองอยู่เสมอ ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมขึ้นท าให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ได้ฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติ การทดลอง พัฒนาทักษะการคิดผ่านการสอนด้วยโครงงาน สะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้
ตามความสนใจ พัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย และในการนิเทศการสอนพบว่าครูทุกท่านมีการจัดท าโครงการสอน 
มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอน
และท าให้เกิดการพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ  จัดท าแผนการสอน พร้อมทั้งบันทึกหลังการสอน             
ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ไปออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคและ
วิธีการสอนของตนเอง สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ ผลิตสื่อในรูปแบบชุดฝึก แบบฝึก  ชุดการสอน คลิปวีดีโอ 
ทั้งแบบ On Hand On Demand และ Online 

2. จากรายงานโครงการการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
พบว่าครูทุกท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในปี
การศึกษา 2564 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงเรียนจึงจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต การติดตั้งโปรเจคเตอร์ ติดตั้งโทรทัศน์
ในห้องเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูจัดรูปแบบการสอนได้หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สื่ออย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ   มีประกวด
โครงงาน ประกวดสื่อนวัตกรรม มอบเกียรติบัตรให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่คณะครูและนักเรียน 

3. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย มีความรู้
ความสามารถและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

4. การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนมีความเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมิน
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เหมาะสมการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา           
พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้รับ
การนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และครูพ่ีเลี้ยงอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน ปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

6. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ ไว้วางใจ และส่งบุตรหลานให้มาอยู่ในความดูแลของ

โรงเรียน ส่งผลให้จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา 4 ปี 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- พัฒนาบุคลากร 
 

- พัฒนา/ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- พัฒนาการกระบวนการคิดเพ่ือทักษะ
ชีวิตที่ดี 
- จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
- พัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ก าหนดการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- ID PLAN 
- วิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
- ขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

- 1ครู 1 โครงงาน 

- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
- เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา 
- จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
- ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
- พัฒนาบุคลากร 
- ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ง    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- กิจกรรม 5 R 

- รายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 
- รูปภาพ 

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

- พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาอาคารสถานที่ 

- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- ทะเบียนสื่อ 
- ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ 
- รูปภาพ 

3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- การพัฒนางานแนะแนว 
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายลักษณะ
จิตสังคม 

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- บันทึกการให้ค าปรึกษา 
- บันทึกภาวะโภชนาการ 
- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- การนิเทศห้องเรียน 
- รูปภาพ 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน/ข้อมูล 
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

- พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
- นิเทศภายใน 
 

- เอกสารธุรการชั้นเรียน 
- รายงานการวัดและ
ประเมินผล 
- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- รูปภาพ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรม 5R 
- พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 
- การประชุมครู 
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- การประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมวันวิชาการ 

- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการพัฒนาตนเอง 
- รายงานการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ 
- รูปภาพ 
 

3.  จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
1. ครูเป็นครูมืออาชีพ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับ  

นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการท างานร่วมกัน ฝึกการปฏิบัติ เน้นทักษะการคิด อย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนมีความหลากหลายทั้งด้านเครื่องมือและ 

วิธีการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามสภาพ ความรู้ และความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 
4. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

จุดควรพัฒนา 
1. หลังจากการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละครั้ง กรณีนักเรียนมีคะแนนต่ า ครูควร

ติดตาม ซ่อมเสริม แก้ไข พัฒนานักเรียนในเรื่องนั้นๆ แล้วท าการวัดและประเมินผลใหม่เพ่ือตรวจสอบผลการ 
ซ่อมเสริมทันท ี

2. ครูควรติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และใช้การวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนา  

3. ควรติดตามผลการด าเนินงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองทันที เพ่ือจะได้
น าไปใช้พัฒนาตนเอง   

4. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรี ยนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามช่วงวัย  
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4.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  

3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย และตาม
ความสนใจ พร้อมทั้งติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์อย่างหลากหลาย โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

6. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถตามศักยภาพ 
7. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
5.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1. โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ก าหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือแจ้งข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบาย ผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับสายชั้น และระดับโรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนและภาคีร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 2. โรงเรียนแจ้งข้อมูลการด าเนินงานในรูปแบบประกาศของโรงเรียน หนังสือราชการแจ้งให้ทราบ 
วารสารการด าเนินงาน ก าหนดการและผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนใช้เว็บไซต์และกลุ่ม Line
ห้องเรียน เป็นช่องทางในการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร 
 3. ก าหนดให้ครูประจ าชั้นเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยการ
สื่อสารผ่านกลุ่ม Lineห้องเรียน กลุ่มเฟซบุ๊ก หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน รวมถึงการแก้ปัญหา และพร้อมเผชิญเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น 

4. จัดท าวารสารเพ่ือรายงานการด าเนินงานโรงเรียน สร้างความเชื่ อมั่นให้ผู้รับบริการเห็นการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องบนฐานของการกระจายอ านาจ และความสามัคคี 
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   การปฏิบัติงานที่ดีเลิศของสถานศึกษา  
                  หรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เยาวชนคืออนาคตของชาติ การพัฒนาคน คือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยื่น  จากความส าคัญดังกล่าว 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)จึงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมถึงการมีความรู้               
คู่คุณธรรม และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย
และพลโลก โรงเรียนจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินงานดังนี้ 

 

 
 
 

 
   
   การบริหารสถานศึกษา                การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
 
  
 
    จากแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 8 ฐาน ดังนี้ 
  

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

คุณธรรมน าความรู้  เศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดี 
- ด าเนินงานด้วยหลัก     
PANDA MODEL  
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต 
- ชุมชนสัมพันธ์ 
 

- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี 
- จัดท าหน่วย/แผนการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 8 ฐาน 
- อบรม online หลักสูตรบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
“ชีวิตพอเพียง เพื่อโลก เพื่อเรา”จ านวน 
13 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดท าสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
- เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 
 
 

- ให ้บริการแนะแนว 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ลูกเสือ เนตรนารี            
- ยุวกาชาด 
- โครงงาน 
- ชุมนุม 
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แหล่งเรียนรู้ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ล ำดบัท่ี ฐำนกำรเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1.  

 

     นกัเรยีนรูจ้กัความพอเพยีง รูจ้กัหน้าที ่มจีติใจ                

เขม้แขง็ สามารถน าค าสอนไปประยกุตใ์ช้ เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินชวีติ 

2.  

 

นักเรียนได้เรียนรู้และได้ร ับการปลูกฝัง  ให้เกิด

จิตส านึกที่ดี ตลอดจนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ                

ทีด่งีาม 

3. 

 

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละไดร้บัประสบการณ์ตรง                

จากการลงมอืปฏบิตั ิโดยการน้อมน าหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง และหลกัการของการท า

โครงงานมาใชใ้นการเกษตร 

4. 

 

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ตลอดจน 

ส่งเสรมิค่านิยม ในการคดิสรา้งงาน ท างานเพื่อเลีย้ง

ชพี และประกอบอาชพีสุจรติ 

5. 

 

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูพ้ระราชประวตั ิพระราช-               

กรณยีกจิ และหลกัค าสอนต่างๆ ของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่๙ ตลอดจนน าความรูท้ีไ่ดร้บั

มาสบืสาน รกัษา และต่อยอดใหค้งอยูต่่อไป 
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ล ำดบัท่ี ฐำนกำรเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้รบั 

6.  

 
 

นักเรียนได้ร ับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการ                 

ในด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ  สงัคม และทาง

สตปัิญญา 

7.  

 

นักเรียนได้เรียนรู้ค าสอน ที่เป็นเหมือนข้อคิด               

ขอ้เตอืนใจ และน ามาประยกุตใ์ชก้บัตนเองได ้ 

8. 

 

นักเรียนรู้จ ักและเข้าใจตนเองในทุกๆ ด้าน                

สามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่นไดด้ ีรวมทัง้วเิคราะห์

ปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

 

 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจัดเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งและส่งผลกระทบโดยกว้าง การใช้กลยุทธ์ 5R 
จึงเป็นกระบวนการ ที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยืน จึง
จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังกระบวนการคิดรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันดีไปสู่เยาวชน ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียงโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โรงเรียนจึงใช้เทคโนโลยีช่วยสอนในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  โดยทางโรงเรียน             
บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จัดอบรมการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 5R พัฒนาชีวิต ผ่านระบบ Line Meeting  

 

 

 

 

การพัฒนาคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรม 5R 
 

5R รักษ์โลก  
การพัฒนาคุณลักษณะ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการด าเนินงาน 
              โครงการ “5 R พัฒนาชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหา รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางการด าเนินการโครงการ ดังนี้ 

➢ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  
➢ จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 5 R พัฒนาชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
➢ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 5 R พัฒนาชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 5R  พัฒนาชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมย่อยโดยแต่ละกิจกรรม 
ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (K)  ผ่านการลงมือปฏิบัติและฝึกทักษะ
กระบวนการ (P)  ให้เกิดจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(A)  กิจกรรมย่อย 13 กิจกรรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม 
สามารถด าเนินการและปฏิบัติกิจกรรมที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์หลักการ 5R             
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมถึงมีความตะหนักและมีจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ภาพความส าเร็จ 
1. โรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงาน จัดการศึกษาและด าเนิน

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน / ชุมชน 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน มีความรู้ ทักษะ สามารถปฎิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศณาฐกิจพอเพียง 
4. ผู้ปกครอง ชุมชน ด าเนินชีวิตและมีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

  

13 กิจกรรมน าพา...สู่สถานศึกษาแห่งความ “พอเพียง” 
1. Junk Bank    2. น้ าหมักบางบัวฯ    3. Food Scraps    4. Paper Mache    5. สร้างสรรค์งาน..บันทึกเล่มน้อย 
6. ขวดวิเศษ      7. ถุงนมแปลงร่าง     8. บางบัวฯร่วมใจ..งดใช้ถุงพลาสติก        9. ถุงผ้ารักษ์โลก 
10. ถังทองบางบัวฯ      11. บ่อเงิน..ถุงทอง    12. ซ่อมได้ง่ายนิดเดียว    13. น้องเดือน..บางบัวฯ 
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ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ 

 

ประเด็นที่ตอ้งการให้ สมศ. ประเมินและตดิตามตรวจสอบคือ 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลักสตูรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (แยกระดับชั้น อ.1 อ.2 อ.3 ) 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 126 100 0 0 

2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 126 100 0 0 

3.ด้านสังคม 126 96.82 2.38 0.79 

4.ด้านสติปัญญา 126 96.82 1.58 1.58 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย     ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 28 100 0 0 

2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 28 100 0 0 

3.ด้านสังคม 28 96.42 0 3.57 

4.ด้านสติปัญญา 28 96.42 0 3.57 

(ให้นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
  



 
100 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   
      ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 43 100 0 0 

2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 43 100 0 0 

3.ด้านสังคม 43 100 0 0 

4.ด้านสติปัญญา 43 100 0 0 

(ให้นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 55 100 0 0 

2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 55 100 0 0 

3.ด้านสังคม 55 94.54 5.45 0 

4.ด้านสติปัญญา 55 94.54 1.81 1.81 

(ให้นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-ม.3) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านว
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 621 0 44 66 71 81 77 66 216 359 57.81 
คณิตศาสตร ์ 621 0 80 73 84 85 90 60 149 299 48.15 
วิทยาศาสตร์ 621 0 49 48 71 92 106 85 170 361 58.13 
สังคมศึกษา ฯ 621 0 7 33 71 79 97 101 233 431 69.40 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

621 0 1 2 2 10 59 139 408 606 97.58 

ศิลปะ 621 0 0 0 6 11 62 96 446 604 97.26 
การงานอาชีพฯ 621 0 4 11 19 38 62 77 410 549 88.41 
ภาษาต่างประเทศ 621 0 65 37 82 67 96 67 207 370 59.58 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 201 8 29 18 31 20 20 20 55 95 47.26 
คณิตศาสตร ์ 201 3 61 37 25 13 21 14 27 62 30.85 
วิทยาศาสตร์ 201 3 20 20 39 39 27 28 25 80 39.80 
สังคมศึกษา ฯ 201 2 1 10 7 36 62 46 37 145 72.14 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

201 4 15 21 10 13 11 24 103 138 68.66 

ศิลปะ 201 36 26 15 8 16 20 14 66 100 49.75 
การงานอาชีพฯ 201 1 51 19 21 17 18 17 57 92 45.77 
ภาษาต่างประเทศ 201 27 31 40 22 19 25 21 16 62 30.85 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 198 0 34 24 31 24 21 26 38 85 42.93 
คณิตศาสตร ์ 198 0 60 41 25 17 17 19 19 55 27.78 
วิทยาศาสตร์ 198 0 21 31 36 43 21 22 24 67 33.84 
สังคมศึกษา ฯ 198 0 0 13 11 38 54 43 39 136 68.69 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

198 0 23 3 4 1 11 8 148 167 84.34 

ศิลปะ 198 0 7 13 15 12 20 30 101 151 76.26 
การงานอาชีพฯ 198 0 21 15 9 19 27 10 97 134 67.68 
ภาษาต่างประเทศ 198 0 28 34 38 32 26 17 23 66 33.33 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ                   
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี1 99 99 97 97.98 2 2.02 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี2 120 120 104 86.67 16 13.33 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 122 122 91 74.59 31 25.41 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี4 101 101 28 27.72 63 62.38 10 9.90 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี5 92 92 68 73.91 24 26.09 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี6 88 87 48 55.17 39 44.83 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 64 64 27 42.19 37 57.81 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 73 72 32 44.44 40 55.56 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 62 62 20 32.26 42 67.74 0 0.00 0 0.00 

รวม 821 819 515  294  10  0  

เฉลี่ยร้อยละ  62.88  35.90  1.22  0.00  

จ านวนและรวมร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน 809 คน 
ร้อยละ 98.78 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ                                     
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี1 99 99 46 46.46 48 48.48 5 5.05 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี2 120 120 64 53.33 53 44.17 3 2.50 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี3 122 122 49 40.16 73 59.84 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี4 101 101 46 45.54 39 38.61 16 15.84 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี5 92 92 44 47.83 48 52.17 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี6 88 87 40 45.98 47 54.02 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 64 64 25 39.06 39 60.94 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 73 72 17 23.61 55 76.39 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 62 62 21 33.87 41 66.13 0 0.00 0 0.00 

รวม 821 819 352  443  24  0  

เฉลี่ยร้อยละ  42.98  54.09  2.93  0.00  

จ านวนและรวมร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน 795 คน 
ร้อยละ 97.07 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 99 99 99 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 120 120 120 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 122 122 122 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 101 101 101 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 92 92 92 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 88 87 87 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 64 64 64 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 73 72 72 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 62 62 62 100.00 0 0.00 
รวม 821 819 819  0  
เฉลี่ยร้อยละ  100.00  0.00  

    
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ด้าน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 821 819 819 100.00 0 0.00 
2.ด้านความสามารถในการคิด 821 819 819 100.00 0 0.00 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 821 819 819 100.00 0 0.00 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

821 819 
819 100.00 0 0.00 

5.ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

821 819 
819 100.00 0 0.00 

รวม 821 819 819  0  
เฉลี่ยร้อยละ  100.00  0.00  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2563 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

 
วิชา 

 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ขีดจ ากัด

ล่าง 

 
จ านวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ากัดล่าง) 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ากัดล่าง) 
ภาษาไทย 74 56.20 54.05 16.73 56.14 33.00 44.59 
ภาษาอังกฤษ 74 43.55 44.16 22.02 43.47 30.00 40.54 
คณิตศาสตร ์ 74 29.99 25.74 15.21 29.93 29.00 39.19 
วิทยาศาสตร ์ 74 38.78 34.30 13.79 38.73 21.00 28.38 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 

 
วิชา 

 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ขีดจ ากัด

ล่าง 

 
จ านวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ากัดล่าง) 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ากัดล่าง) 
ภาษาไทย 48 54.29 47.16 16.22 54.22 15.00 31.25 
ภาษาอังกฤษ 45 34.38 28.78 14.93 34.32 10.00 22.22 
คณิตศาสตร ์ 47 25.46 18.55 15.02 25.40 8.00 17.02 
วิทยาศาสตร ์ 45 29.89 25.61 9.66 29.85 11.00 24.44 

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

 
ความสามารถ 

 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
 

    
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคณติศาสตร ์ 120 40.47 28.55 2 1.68 7 5.88 50 42.01 60 50.42 
ด้านภาษาไทย 120 47.76 38.18 5 4.16 20 16.66 55 45.83 40 33.33 
รวมเฉลี่ย   43.97 33.36 1 0.84 14 11.76 58 48.73 46 38.65 

จ านวนและรวมร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน 15 คน 
ร้อยละ 12.50 
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ตอนที ่3 สรปุผล แนวทำงกำรพฒันำ 
และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

1.  จดุเด่น 
1.โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เป็นฐานการเรียนรู้
แบบบูรณาการ จ านวน 8 ฐานน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกระดับชั้น  
โดยเริ่มให้เกิดการเรียนรู้ระดับบุคคล  รู้จักน าไปประยุกต์ใช้  น าไปขยายผลในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ  ซึ่งแนวทางในการจัดท าประกอบด้วยการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

           2 ผู้บริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ผู้บรหิารที่มีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารพอเพียง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้
ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเอง และ
สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ    แบบมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
      3. โรงเรียนจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา 
เตรียมความพร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะเรียนรู้การสังเกต รู้จักตั้งค าถาม ค้นหาค าตอบและมี
กระบวนการเรียนรู้  ซึ่งเด็กปฐมวัย (อายุ 3 –6 ขวบ) มีความสามารถในการเรียน เป็นช่วงที่ส าคัญมากต้อง
วางรากฐานที่ดี  เนื่องจากเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งค าถาม
สงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสม
กับวัย รู้จักใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างเป็นระบบ 

4. โรงเรียนด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบางบัว                 
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)และ โครงการ “5 R พัฒนาชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม”ด าเนินกิจกรรม            
5 R พัฒนาชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมย่อยทั้งหมด 13 กิจกรรม ได้แก่                        
1.) Junk Bank                   2.) น้ าหมักบางบัวฯ                        3.) Food Scraps                            
4.) Paper Mache              5.) สร้างสรรค์งาน บันทึกเล่มน้อย        6.) ขวดวิเศษ                                      
7.) ถุงนมแปลงร่าง              8.) บางบัวฯร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก     9.) ถุงผ้ารักษ์โลก                      
10.) ถังทองบางบัวฯ            11.) บ่อเงิน ถุงทอง                         12.) น้องเดือนบางบัวฯ และ 
13.) ซ่อมได้ง่ายนิดเดียว 
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โดยแต่ละกิจกรรม ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(K) ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและฝึกทักษะกระบวนการ(P)  ให้เกิดจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(A) 
           5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning) ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” ซึ่งเน้นการ
สอนในรูปแบบที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องสอน ครูผู้สอนต้องมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี              
รวมทั้งทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
            6. โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เปิดสอนในหลายระดับทั้งการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ MEP และมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย และรับจ้าง ซึ่ง

ท าให้ต้องทุ่มเทกับการหารายได้ จึงไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในปกครอง  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนจึงควรมีวิธีการหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

2.ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการประเมินระดับชาติ (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ  โรงเรียนต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนต่อไป  

3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

จึงร่วมกันท าโครงการ โดยจัดสอนเสริมพิเศษเพ่ิมเติม จัดค่ายการเรียนรู้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
สร้างเสริมวินัยในตนเองให้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 

2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างหลักคิด และ
การด าเนินชีวิตของนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้      
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โรงเรียน
สนับสนุนอ านวยความสะดวกให้ครูจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยังคงด าเนินการต่อเพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้การประกอบอาชีพเพ่ิมเติม โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการสอน
เพ่ิมเติม และขยายผลไปสู่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ให้มีความรู้ และเจตคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

4. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ และน าข้อมูลสารสนเทศมาพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์ของนักเรียนทุกด้าน  
5. การพัฒนาและส่งเสริมครใูห้ใช้วิจัยเป็นฐานการแก้ปัญหาโดยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมต่างๆของนักเรียน 
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4.ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 1. โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ก าหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบาย ผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับสายชั้น และระดับโรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนและภาคีร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 2. โรงเรียนแจ้งข้อมูลการด าเนินงานในรูปแบบประกาศของโรงเรียน หนังสือราชการแจ้งให้ทราบ 
วารสารการด าเนินงาน ก าหนดการและผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนใช้เว็บไซต์และกลุ่ม Line
ห้องเรียน เป็นช่องทางในการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร 
 3. ก าหนดให้ครูประจ าชั้นเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยการ
สื่อสารผ่านกลุ่ม Lineห้องเรียน กลุ่มเฟซบุ๊ก หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน รวมถึงการแก้ปัญหา และพร้อมเผชิญเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น 
4. จัดท าวารสารเพื่อรายงานการด าเนินงานโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการเห็นการขับเคลื่อนองค์กร
อย่างต่อเนื่องบนฐานของการกระจายอ านาจ และความสามัคคี 
5.  ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 

1. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก ในด้านต่างๆ  
2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ     

ที่ 21  ในรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
3. การสนับสนุนด้าน สื่อการเรียนการสอน  เช่น  หนังสือในห้องสมุด  สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน onlie   อุปกรณ์ดนตรี  กีฬา เป็นต้น 
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ตอนที ่4 ภำคผนวก 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  
ที่ 030/2565 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  
ปีการศึกษา 2564  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน         
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1  นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
1.2  นายมานะ  ศรีค าวียง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
1.3  นางกันยาวีร์  อุตะมะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
1.3  นางวรรณา     บูรณ์โภคา  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
1.4  นางวัชราภรณ  มานิมนต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
1.5  นางค าปุ่น   กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
1.6  นางจินดา   ศิริวงศ์              หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
111 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก สนับสนุน ให้สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิเทศติดตามการด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

2.1 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท    ประธานกรรมการ 
2.2  นายชนมม์กร   สวรรยาพานิช    กรรมการ 
2.3  นางสาวสุนันทา  อุดมศรี      กรรมการ 

          2.4  นางสาววิสมล   แจ้งอรุณ     กรรมการ   
    2.5  นายอาคเนย์  ศรีเทพ               กรรมการ 
          2.6  นายสุรพงศ์  สารบรรณ     กรรมการ 
          2.7  นางสาวสธุิดา  ศรีพันธบุตร     กรรมการ 
          2.8  นายชญานิน  พนัธ์ทอง     กรรมการ 
          2.9  นายพีรพัชร    ขวัญทอง     กรรมการ 
          2.10 นายพลวิทย์   ค าเมฆ     กรรกมาร 
          2.11 นางสาวรุ่งนภา  แสงใส     กรรมการ 
          2.12 นางสาวกนกวรรณ  แสนกลาง    กรรมการ 
          2.13 นางสาวศวิตา  ลัทธิวรรณ     กรรมการ 
          2.14 นางสาวปัทมา  ศรีสมพงษ์     กรรมการ 
          2.15 นางสาวฮัสละ    สันง้ะ     กรรมการ 
          2.15 นางสาวสุธารส  อินส าราญ      กรรมการและเลขานุการ 
          2.16 นางสาวนัยนา  รื่นรส     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          

มีหน้าที ่  ศึกษา วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล รายงานคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

3.1 นางกันยาวีร์  อุตะมะ      ประธานกรรมการ 
3.2 นาง วัชราภรณ์  มานิมนต ์     กรรมการ  
3.3 นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม     กรรมการ 
3.4 นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์     กรรมการ 
3.5  นางสาวอุษา  แซ่ฮุน         กรรมการ 
3.6  นางอรวิภา   โชติเกียรติ     กรรมการ 
3.7นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก     กรรมการและเลขานุการ 
    

มีหน้าที ่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์      พันธกิจ และการด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนรายงาน 

4. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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4.1  นางค าปุ่น     กมลเดช      ประธานกรรมการ 
4.2  นางสาวยุพเยาว์  ชุมโรย      กรรมการ 
4.3  นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม     กรรมการ 
4.4  นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร     กรรมการ 
4.5  นางธารทิพย์   วิชาคุณ     กรรมการ 
4.6  นางวรรณา     บูรณ์โภคา     กรรมการ 
4.7  นายอาคเนย์   ศรีเทพ     กรรมการ 
4.8  นางศิโรรัตน์   ก๊กศรี      กรรมการ 
4.9  นายอรุณ     เปียซื่อ      กรรมการ 
4.10  นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง     กรรมการ 
4.11  นางสาวดุษณีย์   สังจอม     กรรมการ 
4.12  นางสาวสายรุ้ง  จงฝังกลาง     กรรมการ 
4.13  นางสาวปริญา   แสงโคตร     กรรมการ 
4.14  นางสาวศศิธร อุดมพร     กรรมการ 

      4.15  นางสาวสชุีลา  ง่วนกิม                                                กรรมการ 
4.16  นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ์    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  ศึกษา วิเคราะห์ และเขียนรายงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสและยึดโยง
กับบริบทของชุมชน  
5.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

5.1 นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์      ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวอัจฉราพร  คนธี     กรรมการ 
5.3  นางวิชิตา    เชื้อวงศ์      กรรมการ 
5.4  นางวนิดา    ทัพนันท์     กรรมการ 
5.5  นางสาวณัฐธิดา  เณธิชัย     กรรมการ 
5.6  นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย     กรรมการและเลขานุการ 

6.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการเรยีนร่วมการศึกษาพิเศษ 
6.1  นางสุชา   เครือค า      ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาวนันท์นภัส  อ้นทอง     กรรมการ 
6.3  นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ์     กรรมการ 
6.4  นางสาวรุจิรา  นพรัตน์     กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   ศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  รวมถึงศึกษาตัวบ่งชี้ว่าการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ตามท่ี                        สมศ. ก าหนดในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การหา
หลักฐานร่องรอย จัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินตนเองใน
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

   7.  คณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา  
7.1  นางจินดา  ศิริวงศ์      ประธานกรรมการ 
7.2  นางค าปุ่น  กมลเดช      รองประธาน 
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7.3  นางสาวสุธารส  อินส าราญ     กรรมการ 
7.4  นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์     กรรมการ 
7.5  นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลียว     กรรมการ 
7.6  นางสาวศจี  ธรรมสวัสดิ์     กรรมการ 
7.7  นางสาวจิรัชญา  ธนธรีะบรรจง    กรรมการ 
7.9  นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ รวบรวมการประเมินตนเองจากหัวหน้ามาตรฐาน และผลการประเมินภายใน มาจัดพิมพ์ 

ตรวจทาน      
 อัดส าเนา และเข้าเล่มให้เรียบร้อย จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในโรงเรียน 

 
   สั่ง ณ วันที่  21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 

                      ลงชื่อ             
                    ( นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้พิจารณารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) แล้ว  มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา  และตรงกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  จากรายงานประจ าปีพบว่าโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้
บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน และมีความเห็นว่ารายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อ  
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต   
 จึงพิจารณาเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนบางบัว
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เพ่ือจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 
 

ลงชื่อ             

          (ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ)์ 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

 1. ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายจิรโชติ   ทับสีเงิน   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
 3. นางพัทวรรณ  ล าเจียก   กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
 4. นายประยูร   สงแก้ว   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5. นายประพนธ์   เนตรรังษี  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. นางรัตนาภรณ์   จันทร์เหมือเผือก กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
 7. พระครพูิสิฐวิหารการ   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
 8. ดร.พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
 9. ดร.ศิลป์   ราศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. พันเอกยศฐณัฏ  ป่าหลวง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. พันต ารวจเอกอ านาจ  อินทรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นายโสภณ   แทนศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. นางสุปัญญา  พลายทวี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นางเบ็ญจมาศ  มูลสาร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15. ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

 
นางสุปัญญา  พลายทวี 

ข้าราชการบ านาญ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
  
โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่   
13 – 15 มิถุนายน  พ.ศ.2548  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มีดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้านผู้เรียน : ระดับก่อนประถมศกึษา    
   มาตรฐานที่  1 ผู้เรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์   ✓ 
   มาตรฐานที่  4 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น  ✓  
   มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์  ✓  
   มาตรฐานที่  6 ผู้เรยีนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้   ✓ 
   มาตรฐานที่  9 ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   ✓ 
   มาตรฐานที่ 10 ผู้เรยีนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ด ี   ✓ 
   มาตรฐานที่ 12 ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว   ✓ 
ด้านผู้เรียน : ระดับประถมศึกษา    
   มาตรฐานที่  1 ผู้เรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์   ✓ 
   มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมีวสิัยทัศน ์
 ✓  

   มาตรฐานที่  5 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   ✓ 
   มาตรฐานที่  6 ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ✓  

   มาตรฐานที่  9 ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้  และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  ✓ 

   มาตรฐานที่ 10 ผู้เรยีนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติที่ดี   ✓ 
   มาตรฐานที่ 12 ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะดนตรี และกีฬา   ✓ 
ด้านผู้บริหาร    
   มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้

บรรลเุป้าหมายการศึกษา 
  ✓ 

  มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา   ✓ 
   มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้  โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ   ✓ 
   มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมภีาวะผู้น า  และมคีวามสามารถในการบริหารจดัการ   ✓ 
   มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

การเรยีนรู ้
  ✓ 

ด้านครู    
   มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 
  ✓ 

   มาตรฐานที่ 24 ครูมีคณุวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  ✓  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
เมื่อวันที่  1, 4, 5  มิถุนายน  พ.ศ.2550 การประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินดังนี้ 

กาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

 
  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  : 
การศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.53 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมสีุขนิสยั สขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 3.53 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมสีุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.47 ด ี 4 ดีมาก 3.74 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน ์

2.91 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 2.92 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.03 ด ี 4 ดีมาก 3.52 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.30 ด ี 4 ดีมาก 3.65 ได้มาตรฐาน 

ด้านครู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

3.44 ด ี 4 ดีมาก 3.72 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.89 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.54 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ
การเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.50 ดีมาก 4 ดีมาก 3.75 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ด ี 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.   ได้    ไม่ได้ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

 

  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  : 
ประถมศึกษา 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2.93 ด ี 4 ดีมาก 3.47 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมสีุขนิสยั สขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 3.19 ด ี 4 ดีมาก 3.60 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมสีุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.11 ด ี 4 ดีมาก 3.56 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมีวิสยัทัศน์ 

2.92 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 2.87 ด ี 3 ด ี 2.94 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.88 ด ี 4 ดีมาก 3.44 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.04 ด ี 4 ดีมาก 3.52 ได้มาตรฐาน 

ด้านครู       
มาตรฐานที่ 8ครูมีคณุวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.28 ด ี 4 ด ี 3.14 ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.89 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.56 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.00 ด ี 4 ดีมาก 3.50 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้      ไม่ได้ 
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ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม 
โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  6, -8  
มิถุนายน  พ.ศ.2555 การประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน  
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ท่ี 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.50 ดีมาก 

  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก   โดยมีค่าเฉลี่ย  97.50   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.83 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.45 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.64 ดี 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี     โดยมีค่าเฉลี่ย  86.64 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 

                                 

  



 
121 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

     
   ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  2564 
 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  ฉบับปรับปรุง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   โรงเรียนบางบัว               
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา ปฐมวัย                            
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
      

            
                                              (นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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 ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2564 

 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์  และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2554  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่  11  
ตุลาคม พ.ศ. 2559  และนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุก
ระดับโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                     
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา   

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
      

            
                                               (นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)       1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2)       2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)       5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)       6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)        1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)        2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)        3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)        4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 1)     1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 2)     2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3)     3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4)     4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5)     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์  และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2554  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เมื่อวันที่  11  
ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน  การประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุก
ระดับโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง  และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
คุณภาพและได้มาตรฐานโรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
 

                                                                             
         (นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ประเด็น ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา     ยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์  และแนว
ปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน พ .ศ .  2554  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน  การประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
คุณภาพและได้มาตรฐานโรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 

                                                                               
         (นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                       

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับดี 
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
ระดับดี 

       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดเีลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดเีลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดเีลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
     2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
     3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    สถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดีเลิศ 

     4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
    5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
   6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

ระดับดีเลิศ 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

3)  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ระดับดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้  
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้   

     ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
    ระดับ 2  ปานกลาง 
    ระดับ 3  ดี 
    ระดับ 4  ดีเลิศ 
    ระดับ 5  ยอดเยี่ยม  

2. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลผล 

น้อยกว่า ร้อยละ 60 1 ระดับก าลังพัฒนา 

ร้อยละ 60-69.99 2 ระดับปานกลาง 

ร้อยละ 70-79.99 3 ระดับดี 

ร้อยละ 80-89.99 4 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
  



 
130 รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา โรงเรียนบางบวั(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

 
วิชา 

 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ขีดจ ากัด

ล่าง 

 
จ านวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ากัดล่าง) 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ากัดล่าง) 
ภาษาไทย 40 50.38 49.94 16.53 50.32 19.00 47.50 
ภาษาอังกฤษ 40 39.22 36.33 19.17 39.14 10.00 25.00 
คณิตศาสตร ์ 40 36.83 31.19 14.04 36.77 13.00 32.50 
วิทยาศาสตร ์ 40 34.31 28.75 12.09 34.26 15.00 37.50 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 

 
วิชา 

 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ขีดจ ากัด

ล่าง 

 
จ านวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ากัดล่าง) 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ากัดล่าง) 
ภาษาไทย 39 51.19 45.86 16.59 51.12 16.00 41.03 
ภาษาอังกฤษ 39 31.11 28.69 14.30 31.05 15.00 38.46 
คณิตศาสตร ์ 39 24.47 19.58 14.58 24.41 5.00 12.82 
วิทยาศาสตร ์ 39 31.45 30.89 9.95 31.41 15.00 38.46 

 

 
 

 

 
 
 

                                 

 
 
 
 
 

 


