
 
 

 
 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเย่ียม  
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)  



๑ 

 

ตอนท่ี ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนเด็ก   ๔๖  
จ านวนผู้เรียน  ๑๔๕  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูปฐมวัย  ๒  
ครูประถมศึกษา  ๙  
บุคลากรสนับสนุน  ๔  
อื่นๆ แม่ครัว, รปภ.  ๔  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
ห้องปฏิบัติการ ๑๐  
ห้องพยาบาล ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๒๓  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๓  

จ านวนครูครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ในระดบัชั้น อบ.๒ 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๖  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๔  

จ านวนครู ครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีท่ี ๒ ๙๗  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐  
๒.๔ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย ๑๗๔  

ระดับประถมศึกษา ๑๗๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๓. ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ก่ียวข้อง  
การศึกษาปฐมวัย  

๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒๕ บาท/คน/วัน)  
 ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
 ๑.๒ เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
 ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
 ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับเด็กครบทุกคนทุกครั้ง 

  ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรือ่งความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเป้ือน 
                              ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

 ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
 ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารส าหรับเด็กเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  

 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับเด็ก 
 ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
 ๒.๒ เพียงพอ 
 ๒.๓ สะอาด 
 ๒.๔ มีความปลอดภัย 
 ๒.๕ มีผู้ดูแลและท าความสะอาด 
 

 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น (สถานศึกษาไม่มีสนามเด็กเล่น) 
  

 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๑ มีส่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
 ๔.๒ เน้นพัฒนาการ ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา) 
 

 ๕. การนอนพักผ่อนของเด็ก 
 ๕.๑ สถานท่ีสะอาดปลอดภัย เงียบสงบ 
 ๕.๒ เครื่องนอนสะอาด เพียงพอส าหรับเด็กแต่ละคน 
 ๕.๓ มีผู้ดูแลตลอดเวลาท่ีเด็กนอน 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระดับประถมศึกษา  
๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒๕ บาท/คน/วัน)  

 ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
 ๑.๒ เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
 ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
 ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

  ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรือ่งความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเป้ือน 
                              ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

 ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
 ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารส าหรับผู้เรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  

 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับผู้เรียน 
 ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
 ๒.๒ เพียงพอ 
 ๒.๓ สะอาด 
 ๒.๔ มีความปลอดภัย 
 ๒.๕ มีผู้ดูแลและท าความสะอาด 
 

 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น (สถานศึกษาไม่มีสนามเด็กเล่น) 
  

 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๑ มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตอนท่ี ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปูาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบตามเปูาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปูาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
 
 
 
 



๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีร่องรอยและหลักฐานครบถ้วนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 

“เด็กมีพัฒนาการสมวัยท้ัง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ” สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
โครงการและกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
บรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีโครงการ กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น โครงการ
ค่ายทักษะชีวิต โครงการเรียนเล่นเต็มศักยภาพ โครงการยิ้มใสไหว้สวย เป็นต้น ทุกโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง 
สถานศึกษาด าเนินการทุกปีการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กสูงขึ้น มีแบบบันทึกผลการประเมินรายงาน
เมื่อส้ินสุดโครงการ กิจกรรม มีข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) มีการ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านในรูปแบบแผนภูมิอย่างชัดเจนบรรลุผลตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีโครงการยิ้มใสไหว้สวย เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการไหว้ครูท่ีถูกต้อง อ่อนน้อมถ่อมตน ระลึกถึง
พระคุณของคุณครู เด็กสามารถปฏิบัติการไหว้ครูก่อนเข้าสถานศึกษา กิจกรรมคารวะครูหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ 
พี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่ เด็กได้รับการเรียนรู้จากส่ือการสอนประเภทหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book) เรื่องร่างกาย
ของเรา และเรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย เด็กช่ืนชอบในส่ือประเภทนี้ ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สถานศึกษาได้น านวัตกรรมช้ินนี้เผยแพร่ความรู้ไว้บน Website โรงเรียนวัดพิชัย เป็นต้น มีกิจกรรมการผลิตส่ือ 
การเรียนแบบร่วมมือ โดยเป็นกิจกรรมน าวัสดุเหลือใช้ เช่นกล่องนม ไม้ไอศกรีม เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสาธิตวิธีใช้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออก ช่ืนชมกับผลงานของตนเอง และ
ยอมรับในผลงานของเพื่อน ๆ มีจิตส านึกท่ีดีในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปัน มีการพัฒนาด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ โต้ตอบ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม เด็กจะมีช้ินงานท่ีรวบรวมเป็นรูปเล่ม
ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล สรุปผลการพัฒนาเด็กเป็นรายด้าน แสดงแนวโน้มของการ
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านอย่างต่อเนื่อง น าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการ
ต้ังเปูาหมายต่อยอดท่ีสูงขึ้น โดยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยให้มากขึ้น อาจเชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องอาชีพ การรักษาสุขภาพอนามัย การรักษา
ส่ิงแวดล้อม มารยาท เป็นต้น สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จยิ่งขึ้น 
ตามจุดเน้นของสถานศึกษา คือ เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ 
   

 

 

 

 
 
 



๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน 

ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 

    

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
 

ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก   
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๘ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีหลักฐานครบถ้วนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ประเด็นการวางแผนการด าเนินงาน มีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู เป็นต้น เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ ๔ ปี) ส่งเสริมครู 
ให้น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เป็นไปตามมาตรฐานและเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาตรงตามหลักสูตรร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีโครงการต่าง ๆ รองรับการบริหารและ
การจัดการ เช่น โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการก ากับ
ติดตาม จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักฐานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาให้สูงขึ้น ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น เพื่อน าผลการประเมินวางแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาในปีต่อไป เช่น พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ท้ังนี้ควรมีการระบุให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการคิดวางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกขั้นตอน รวมท้ังสรุปประเมินผลจัดท าเป็นสารสนเทศท่ีจะน ามา
พัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด อีกท้ังเผยแพร่
ให้กับสถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาในสังกัดเดียวกันได้รับทราบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ     

ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี

ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี 
o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

   

ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก   
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๐ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

“ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตาม
ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดมีการพัฒนาต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา มีการวิเคราะห์มาตรฐานตามหลักสูตรของสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย เพื่อน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายครบพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน มีการวางแผนจัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูทุกคนมีการน าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เดินทางเย่ียมชมส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในบริเวณและนอกบริเวณสถานศึกษา ท าให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
เข้ามาเปิดโลกทางความคิด รู้จักสังเกต การเช่ือมโยง ซักถาม ส่วนโครงการค่ายทักษะชีวิต ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กสามารถแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง โดยเด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เช่น การท าอาหาร การซักผ้า การท างานศิลปะ การฝึกชิมรส และการละเล่นไทย เป็นต้น ครู ทุกคนได้
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีร่องรอยและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลัง
ได้แก่ สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน (อบ.๒, อบ.๓) แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ครูทุกคนมี   
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกถ้อยค า แฟูมสะสม
ผลงาน แบบบันทึกหลังสอน พร้อมกับน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาการเด็ก จัดท างานวิจัยใน
ช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาเด็กเป็นรายกรณี ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยการนิเทศและสังเกตการสอน ให้ข้อเสนอแนะครู   
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการอบรมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังโรงเรียน ผ่านการสอน
แบบ Active Learning การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และการนิเทศภายในแนวใหม่ตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มุ่งสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ครูต้องสรุปรายงานการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน และน ามาวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู แบบ Active Learning 
ร่วมมือ ร่วมพลัง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้ครูยุคใหม่ต่อไป ส าหรับร่องรอยและหลักฐานท่ีเกี่ยวกับ
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ได้แก่ กิจกรรมประกวดโครงงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงงานของเด็ก
ระดับช้ันอนุบาล เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท า
ผลงาน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และน ามาแก้ไขเพื่อให้ไ ด้ผลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
และกิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ ส าหรับนวัตกรรม (Innovation) ท่ีเป็นส่ือออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
E-book เรื่อง ร่างกายของเรา และการรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยสถานศึกษาได้เผยแพร่ไว้บน Website 
โรงเรียนวัดพิชัยนั้น สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ให้หลากหลายครอบคลุมทุกหน่วย      
การเรียนรู้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอื่นทราบและมาศึกษาดูงาน พร้อมให้บันทึกผู้มาขอใช้ส่ือ
และผู้มาศึกษาดูงาน เก็บไว้เป็นหลักฐานในโอกาสต่อไปตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จท่ียั่งยื น
ยิ่งขึ้นต่อไป      



๑๑ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อความหมาย ทักษะการคิดค านวณผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปูาหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๒ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ครบตามตัวช้ีวัด มีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน  

ส่ือความหมาย การคิดค านวณ โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โครงการรักการอ่าน ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านหนังสือ โดยให้ผู้เรียนแต่ละระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
ได้อ่านหนังสือหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ ๑๕ นาที และช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยพี่ช่วยน้อง 
เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมทดสอบการอ่านประจ าเดือน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการสอนติว   
O – NET ช่วงเช้า ๗.๐๐ น. – ๘.๓๐น. ในช่ัวโมงเรียนและสอนเสริมทุกวันเสาร์ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนและการคิดค านวณสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับเกรด ๓ ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๗๐ สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ผ่านการประเมินร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเปูาหมายท่ีก าหนดและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สถานศึกษามีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
๓ ปีย้อนหลัง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) สถานศึกษาควรระบุกระบวนการด าเนินงานของแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
และนวัตกรรม (Innovation) ตามกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน ควรระบุผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน ระบุ
ความส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานใด เช่น หน่วยงานในระดับเขตพื้นท่ี หรือ
สถานศึกษาอื่นน าไปเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
 

    ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก   

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๔ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ประเด็นการวางแผนการจัดการศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม      
ในการด าเนินการ เช่น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ น าความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศ
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักฐานแสดง   
ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ โดยรักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรท่ีควรพัฒนา มาปรับปรุงเพื่อวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต เช่น จัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาครูและผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถตามทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ควรสรุปผลการประเมิน โดยจัดท าเป็นสารสนเทศท่ี
จะน ามาพัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมท้ังเผยแพร่ให้กับสถานศึกษา
ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาในสังกัดเดียวกันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

จุดเน้น จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ได้ผลประเมินระดับ ดี     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ) 
 ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

   
ได้ผลประเมินระดับ  - 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีข้อมูลหลักฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครบถ้วนตามตัวช้ีวัด                       

มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่าง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการน าบันทึกหลังสอนมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ครูรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูได้รับการนิเทศ
จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ( PLC) 
สถานศึกษาควรน าเสนอหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นของครูในช่วง ๓ ปีการศึกษาในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน หรือรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนและน าเสนอแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 
ในการน าเสนอแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) สถานศึกษาควรน าเสนอกระบวนการ
ด าเนินงานตามข้ันตอน PDCA ให้ชัดเจนและเกิดผลกับผู้เรียนโดยตรงอย่างไรให้ชัดเจน  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
มีข้อสังเกตว่าสถานศึกษาน าเสนอผลงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โครงงานรีไซเคิล และโครงการดนตรีศึกษา 

มีหลักฐานท่ีแสดงถึงกระบวนการด าเนินการแบบบรรยายและด้วยวาจา ซึ่งสถานศึกษาควรแสดงวิธีการด าเนินงาน
ตามกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรระบุผู้ริเริ่มและผู้สนับสนุนให้ชัดเจน เช่น ผู้บริหารเป็นผู้
ริเริ่ม หรือครูเป็นผู้ริเริ่ม ผู้บริหารเป็นฝุายสนับสนุน ควรมีการระบุการด าเนินงานในเชิงของการบริหารจัดการ หรือ
การปฏิบัติกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการเผยแพร่ได้ มีการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งต้องปรากฏผลต่อ
ผู้เรียนอย่างชัดเจนทุกกรณี โดยผลการประเมินต้องมีท่ีมาตามหลักวิชาการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ต้องสามารถแสดงให้
เห็นถึงแนวทางการรักษาผลการประเมินตามเปูาหมายของโครงการรีไซเคิล หรือตามเปูาหมายของโครงการดนตรี
ศึกษา และสามารถพัฒนาขึ้นตามล าดับอย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง รวมท้ังมีการเผยแพร่ผลงานจนเป็นท่ียอมรับจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น ได้รับรางวัล หรือสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ เป็นต้น  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๘ 

 

ค ารับรอง 

 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดย  
คณะผู้ประเมินดังนี้ 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน 
 
นางอารมย์  ธรรมวิจารณ์ 
 

 

กรรมการ 
 
นายสมพร  เช้ือพันธ์ 
 

 

กรรมการและเลขานุการ 
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