
ขอมูลพื้นฐาน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนบานคลองหลวง ต้ังอยูเลขท่ี 30 หมูท่ี 1 ตําบลทายบาน อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10280 โทรศัพท 0-2395-2764 โทรสาร 0-2395-6132   
E-mail : bklschool2@gmail.com Website : www.bklschool.com อยูหางจากศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ 6 กิโลเมตร เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีเน้ือท่ี 6 ไร สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม     
มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ  โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 
 ทิศใต ติดตอกับ  ตลาด กม.30 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ถนนสุขุมวิท (สายเกา) 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  โรงงานฟอกหนัง กม.30  
เปดสอนต้ังแต ระดับช้ันอนุบาล 1  ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ ไดแก  
หมูท่ี 1 , 2  ตําบลทายบาน  หมูท่ี 1, 2, 5, 6 และ 7 ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ขอมูลดานการบริหาร 

ผูอํานวยการสถานศึกษา  
 นางรัชฎา  ศรีแกน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนน้ี ต้ังแต ปการศึกษา 2562 จนถึงปจจุบัน 
 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 นายวิชิต  ยากํ่า วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแต ปการศึกษา 2558 จนถึงปจจุบัน 
 

ประวัติและความเปนมาโรงเรียนบานคลองหลวง 
      โรงเรียนบานคลองหลวง สรางข้ึนโดยบริษัทไทยเดินเรือทะเล ไดมอบเงินใหกับจอมพล ป.พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรี เน่ืองในโอกาสคลายวันเกิด และจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดมอบเงินดังกลาว
ใหกับคณะกรรมการจังหวัดสมุทรปราการ จัดสรางโรงเรียนน้ีข้ึน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2484 ใน
ท่ีดินของพระยาพลาธรธิบดี ซ่ึงบริจาคใหทางราชการ จํานวน 6 ไร สรางเสร็จเม่ือ วันท่ี 1 มีนาคม 
2485 และใหช่ือวา “โรงเรียนประชาบาล ตําบลทายบาน 1” (บริษัทไทยเดินเรือทะเลสงเคราะหท่ี 
3     บานคลองหลวง) เปดทําการต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยมี นาย
พนัส  แทนขํา เปนผูบริหารสถานศึกษาคนแรก โรงเรียนจัดสรางอาคารหลังแรกเปนอาคารไมใตถุนสูง 
จํานวน 7 หอง ในป 2519 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน แบบ ป.1 จํานวน 1 หลัง ในป 
2521 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ป.104 จํานวน 1 หลัง ขณะน้ันโรงเรียนจัดเปน

mailto:bklschoo12@gmail.com


๒ 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก  
 ในป 2523 นายสุวัฒน  แกวประดิษฐ ยายมาเปนอาจารยใหญ บริหารโดยการพัฒนา
โรงเรียนอยางตอเน่ือง ท้ังดานวิชาการ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน
ผูมีจิตศรัทธา งบประมาณจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และงบจากหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนไดรับ
การประสานงบประมาณจาก คุณสิทธิชัย  ส้ินเคราะห ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกทาน จึงสงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
โรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพอยางรวดเร็วตามลําดับ 

ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษา คือ นางรัชฎา   ศรีแกน ไดบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน และการบริหารแบบมีสวนรวมจากคณะครู นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ เพียงพอพรอมตอการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข กาวนําสูอาเซียน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  จนไดรับเลือก
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สถานศึกษานาอยูนามอง 
และ ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับประเทศ ป 2559 ดานพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว  รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา  สถานศึกษาปลอดภัย  โรงเรียนสงเสริมมารยาทไทย  
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste)  ระดับดีมาก 
 

คําขวัญประจําสถานศึกษา  รูหนาท่ี มีวินัย ใฝศึกษา 
เอกลักษณประจําสถานศึกษา  สุขภาพดี มีคุณธรรม 
อัตลักษณประจําสถานศึกษา  ย้ิมงาย ไหวสวย มีวินัย ใสใจสุขภาพ 
วิสัยทัศน 
 สุขภาพดี มีคุณธรรม      นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช     กาวไปกับอาเซียน  
 พัฒนาผูเรียนสูสากล      เปนชุมชนเทคโนโลยี 

 

พันธกิจ 
1. สงเสริมการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมปลูกฝงการดูแลสุขภาพท้ังดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสุขอนามัยดานส่ิงแวดลอม  
2. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด   
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูโดยนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติอยางย่ังยืน   
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน

ตามมาตรฐานสากล   
5. พัฒนานักเรียนดานกระบวนการเรียนรู การคิด การแสวงหาความรูดวยตนเองและรูจักใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
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6. สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรูและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดานกระบวนการคิด ดานการวิจัยเพ่ือแกปญหาในช้ันเรียน พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ   

7. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของชุมชนและไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สัญลักษณประจําสถานศึกษา   

 

  

สัญลักษณประจําสถานศึกษา เปนรูปดอกบัว ในลักษณะของกราฟการศึกษา 
  มีช่ือโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียนอยูภายในวงกลม   
  ซอนกัน  2 วง 

อักษรยอ  บ.ค.ล. 
ปรัชญาประจําสถานศึกษา การศึกษาทําใหเจริญ   
สีประจําสถานศึกษา นํ้าเงิน - ชมพู 
 
ขอมูลพ้ืนฐานนักเรียน ปการศึกษา 2563 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน จํานวน 

ชาย หญิง รวม หองเรียน 
  อนุบาล 1 16 14 30 1 
อนุบาล 2  37 33 70 4 
อนุบาล 3 56 47 103 4 
ประถมศึกษาปท่ี 1 106 96 202 5 
ประถมศึกษาปท่ี 2 111 95 206 5 
ประถมศึกษาปท่ี 3 89 102 191 5 
ประถมศึกษาปท่ี 4 103 78 181 5 
ประถมศึกษาปท่ี 5 101 98 199 5 
ประถมศึกษาปท่ี 6 106 94 200 5 

รวม 725 657 1382 39 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
 

 นักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม  49 คน คิดเปนรอยละ 3.55 
 นักเรียนท่ีภาวะทุพโภชนาการ              38 คน คิดเปนรอยละ 2.75 
 นักเรียนปญญาเลิศ     0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
 นักเรียนตองการความชวยเหลือพิเศษ   0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
 จํานวนนักเรียนตอหองเรียน   40 คน 
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 สัดสวนครู : นักเรียน           1: 17 คน 
 จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน ปการศึกษา 2562   ไมมี 
 สถิติขาดเรียน/เดือน           30 คน/ วัน คิดเปนรอยละ 2.17 
ขอมูลบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ

เฉล่ีย 
ประสบการณ

สอนเฉล่ีย ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา ป.ตรี 
ผูอํานวยการ - 1 - - 1 57 - 

รองผูอํานวยการ 1 - - - 1 41 - 
ขาราชการครู 7 42 - 34 15 39 10 

พนักงานราชการ - - - - - - - 
ครูอัตราจาง - 5 - 4 1 40 6 
ครูจางสอน - - - - - - - 

ธุรการ - 2 - 2 - 38 - 
ครูพ่ีเล้ียง 
เด็กพิเศษ 

- 2 2 - - 46 9 

ครูผูทรงคุณคา - - - - - - - 
ครูตางชาติ 1 1 - 2 - 32 4 

รวม 9 53 2 42 18 42 7 
 ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก   46 คน  คิดเปนรอยละ  79.31 
 ครูท่ีสอนตรงความถนัด   44 คน  คิดเปนรอยละ  75.86 
 ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู     คนละ 20 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปท่ีผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนาเฉล่ีย 
คนละ  5 คร้ัง/ ป  
 
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป 
 ในอดีตโรงเรียนต้ังอยูบนพ้ืนท่ีลุม มีนํ้าทะเลทวมถึง พ้ืนดินคอนขางเค็ม ปลูกตนไม 
ไมเจริญเติบโต ปจจุบันไดดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนดินใหเหมาะสมกับการปลูกตนไมใหรมร่ืน   
สภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียนมีชุมชนขนาดใหญและเขตอุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวก 
 
สภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
 มีลักษณะ เปนหมูบานจัดสรร อาคารพาณิชย อาคารท่ีพักอาศัยคอนโดมิเนียม โรงงาน
อุตสาหกรรม มีจํานวนประชากรประมาณ 50,000 คน บริเวณใกลเคียงรอบโรงเรียน ไดแก โรงงาน
อุตสาหกรรม (ฟอกหนัง) ตลาด ธนาคาร โรงเรียนเอกชน บริเวณหนาโรงเรียนติดถนนสุขุมวิท 
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ทําใหการจราจรติดขัด ไมสะดวกในการเดินทางในชวงทํางานตอนเชาและเลิกงานตอนเย็นจนถึงคํ่า  
อาชีพหลักของชุมชน คือ ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากใกลโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม ประชาชนประมาณรอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปน 
ท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ งานนมัสการพระสมุทรเจดียประจําป งานสงกรานตพระประแดง งานประเพณีรับบัว 

2. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
2.1 โอกาสและปจจัยท่ีถือวาเปนจุดแข็งของสถานศึกษา ไดแก โครงสรางการบริหาร และ

นโยบายบริหารของสถานศึกษาท่ีคอนขางชัดเจน ยึดกฎระเบียบและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
เปนสําคัญ มีการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอกของ 
(สมศ.) และหนวยงานตนสังกัดอยางสมํ่าเสมอ ทําใหนักเรียนไดรับบริการดานการจัดการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงเทาเทียมกัน ประชาชนและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางชัดเจน การบริหารงาน
โปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจนการจัดการองคกรเปนระบบและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ขอจํากัด ปจจัยท่ีมีขอจํากัดในการดําเนินงานของโรงเรียน ลักษณะทางดานชุมชน         
ในเขตบริการ ความเปนอยูทางสังคม เปนสังคมเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน จึงมีการอพยพ
แรงงานเขามารับจางในโรงงานเปนสวนใหญ ผูปกครองจึงมีความจําเปนสงบุตรหลานเขาเรียน      
เพ่ือผูปกครองไดมีเวลาประกอบอาชีพ หารายได ใหกับครอบครัว ประกอบกับผูปกครองมีอาชีพ
รับจางเปนสวนใหญ จึงมีรายไดไมเพียงพอกับครอบครัว และบางครอบครัวมีฐานะยากจน การดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดานการศึกษา จึงสงผลกระทบตอการเรียนของผูเรียน สอดคลองกับปญหาสังคมเมือง 
สถานะครอบครัว บิดาและมารดาแยกกันอยู มีเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร โทรทัศน 
เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองอํานวยความสะดวก ความบันเทิงตาง  ๆไมเหมาะสมกับนักเรียนท่ีตองดําเนิน
ชีวิตอยูเพียงลําพัง เพราะผูปกครองใชเวลาในการทํางานเปนสวนใหญ ทําใหผูเรียนขาดความอบอุน 
สงผลกระทบตอพัฒนาการของนักเรียน ทําใหผลการเรียนตกตํ่า จึงมีความจําเปนตองไดรับ 
การชวยเหลือและพัฒนาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

สรุปผลการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษา จะตอง
นําไปวิเคราะหสังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จ กับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๔ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาดังน้ันจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเดนจุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐานพรอมท้ังแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความตองการ
การชวยเหลือไดดังน้ี สรุปผล  
 
ระดับปฐมวัย   
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ 
 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนา 
๑.ดานคุณภาพเด็ก 
๑. นักเรียนมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย                    
มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ เคล่ือนไหวรางกาย            
ไดคลองแคลว 
๒. นักเรียนมีสุนทรียภาพตามวัย สนใจและ                 
มีอารมณรวมไปกับสีสันศิลปะ ดนตรีและ                
การเคล่ือนไหวตามจังหวะ 
๓. นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑.ดานคุณภาพเด็ก 
1. ประสานความรวมมือกับผูปกครองใหมี                   
สวนรวมในการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็ก                  
ท้ัง ๔ ดาน 
2. พัฒนาเคร่ืองเลนสนามใหมากข้ึน และ
สามารถใชไดอยางปลอดภัย 
3. ปลูกฝงสุขนิสัยท่ีดี เชน การเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน 

  



๗ 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนา 
๒.ดานการบริหารและการจัดการ 
๑. มีครูจบการศึกษาดานปฐมวัย ครบทุกช้ันเรียน 
และมีครูพ่ีเล้ียง ครูไดรับพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 
๒. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุนสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 

๒.ดานการบริหารและการจัดการ 
๑. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 
๒. การมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษาของครู 
๓. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน
เก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                
ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอ               
ผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

๓. ดานการจัดประสบการณ 
๑. เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
๒. เด็กเรียนรูผานการเลน และปฏิบัติกิจกรรม 
ไดรับประสบการณตรง 
๓. มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอ้ือตอ                       
การเรียนรู 
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กดวยวิธีการหลากหลาย 

๓. ดานการจัดประสบการณ 
๑. จัดอุปกรณส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะสม เพียงพอ 
๒. พัฒนาเคร่ืองเลนสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 
๓. การจัดประสบการณท่ีหลากหลาย 
๔. การใชเทคโนโลยีในข้ันเรียน 

โอกาส 

๑. ท่ีต้ังของสถานศึกษาอยูในแหลงชุมชนท่ีมีความเจริญ สามารถเดินทางไดสะดวก และมีแหลงเรียนรู
ท่ีเปนโรงเรียนอุตสาหกรรม เมืองโบราณ ศูนยศึกษาธรรมชาติบางปู ปาชายเลน พิพิธภัณฑชาง               
สามเศียร ฟารมจระเข และสวนสัตวสมุทรปราการ วัดอโศการาม 
๒. ผูปกครองและชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา ใหความรวมมือสนับสนุนทุกๆ ดาน เปนอยาง
ดีย่ิง  
๓. หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนในดานวิทยากรและวิชาการในการพัฒนาสถานศึกษาเปนอยาง
ดี 

อุปสรรค 

๑. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
๒. การอพยพยายถ่ินฐานของประชากรแรงงาน ทําใหจํานวนผูเรียนไมคงท่ี มีการยายเขา – ออก  
ทําใหผูเรียนเกิดปญหาในการพัฒนาไมตอเน่ือง 
 
 



๘ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

ระดับยอดเย่ียม 

 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนา 
๑. ดานคุณภาพผูเรียน 
ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ัง
สามารถเขียนเพ่ือการส่ือสารได  ผลการอานการ
เขียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-4  มีคะแนนเฉล่ียสูง
กวาทุกระดับสังกัด ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ในสวนการศึกษา
ตอในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6นักเรียนสามารถสอบเขาเรียน
ในโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงมาอยางตอเน่ือง
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ  
มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบรอย มีมารยาทงาม 
เคารพกฎกติกาของสังคม เปนท่ียอมรับของ
ชุมชนโดยรอบ ไมมีปญหายาเสพติด 

๑. ดานคุณภาพผูเรียน 
   1. เรงพัฒนาดานการอานและการเขียน              
การคิดคํานวณ ของผูเรียนในระดับช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1-3 อยางตอเน่ือง   
   2. เรงรัดพัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิด
วิเคราะห การอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น 
การแกปญหาตามสถานการณ  
   3. สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน ออกกําลังกาย และลดปญหานักเรียน
ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑ 

๒.  ดานการบริหารและการจัดการ 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปน
ระบบ ไดใชเทคนิคในการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมแบบ
กลุมยอยการใชเทคโนโลยีในการส่ือสาร  เพ่ือให             
ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสอดคลองกับ  

๒.  ดานการบริหารและการจัดการ 
   1) เปดกวางใหผูปกครองไดเขามาเสนอความ
คิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
   2) ระดมทรัพยากรจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ            
ในการสรางอาคารเรียนท่ีไดมาตรฐานในการจัด
การศึกษา  เพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสวยงาม มีแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย 

  



๙ 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนา 
สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนา
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนจัดการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ  มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษาใหกับผูเก่ียวของได
ทราบมาอยางตอเน่ือง และโรงเรียนไดใช
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพ่ือใช
เปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาโดยตลอด 

 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
   1) ครูมีความต้ังใจ มุงม่ันในการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
การคิด ไดลงมือปฏิบัติจริง โดยวิธีการและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย การเปดโอกาสใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง  
   2) มีหองเรียน ICT ท่ีสามารถใชส่ือเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย สะดวกสบาย รวดเร็วครบทุกช้ันเรียน 
สงผลใหครูและผูเรียนสามารถสืบคนดวยตนเอง   
   3) ผูเรียนไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรูและทักษะดานตาง  ๆ 
   4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนได
ฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น   คิดเปน ทําเปน รักการอานและ 
แสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
เปนรูปธรรมและตอเน่ือง 
   5) เปดโอกาสให ผู เ รียนเ รียนรู โดยผ าน
กระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและ
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการสรุปองคความรู
จากบทเรียนในรูปแบบตางๆ สามารถนําความรู
ไปใชในสถานการณใหมไดเปนอยางดี 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
   1 ) ควร ให ผู เ รี ยน มีส วนร วมในการ จัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมและการจัดบรรยากาศ
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
   2) ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 
   3) ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเน้ือหาสาระ 
กิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจเปน
รายบุคคลอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ 

 



๑๐ 

โอกาส 

๑. ท่ีต้ังของสถานศึกษาอยูในแหลงชุมชนท่ีมีความเจริญ สามารถเดินทางไดสะดวก และมีแหลงเรียนรู
ท่ีเปนโรงเรียนอุตสาหกรรม เมืองโบราณ ศูนยศึกษาธรรมชาติบางปู ปาชายเลน พิพิธภัณฑชาง               
สามเศียร ฟารมจระเข และสวนสัตวสมุทรปราการ วัดอโศการาม 
๒. ผูปกครองและชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา ใหความรวมมือสนับสนุนทุกๆ ดาน เปนอยาง
ดีย่ิง  
๓. หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนในดานวิทยากรและวิชาการในการพัฒนาสถานศึกษาเปนอยาง
ดี 

อุปสรรค 

๑. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
๒. การอพยพยายถ่ินฐานของประชากรแรงงาน ทําใหจํานวนผูเรียนไมคงท่ี มีการยายเขา – ออก  
ทําใหผูเรียนเกิดปญหาในการพัฒนาไมตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเด็ก สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองตอบตอ วิสัยทัศนของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและกิจกรรมตาง  ๆเชน  
 โรงเรียนบานคลองหลวงมีการพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีการจัดใหนักเรียน
รับประทานอาหารท่ีสะอาดถูกหลักอนามัย ปริมาณท่ีเหมาะสมกับวัย มีการควบคุมดูแลใหนักเรียนด่ืม
นมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูงภาคเรียนละ ๒ คร้ัง ปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมกลางแจง ออกกําลังกายหนาเสาธง กิจกรรมกลางแจงเชน การเลนเคร่ืองเลนสนาม การเลน
การละเลนไทยทุกวัน โดยจัดหา และซอมแซมพัฒนาสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย พรอมใชงาน  
มีกฎ กติกา การสรางขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัยในการเลน หลีกเล่ียงจากภัยอันตราย             
มีการจัดปายนิเทศใหความรูแกนักเรียนเก่ียวกับโรคติดตอท่ีกําลังระบาดในการอยูรวมกัน รณรงค
ตอตานยาเสพติด ส่ิงเสพติดทุกประเภท และไดรับความรวมมือจาก สวางคนิวาส สภากาชาดไทย              
ในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน นอกจากน้ียังมีการสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬา              
ตามความสามารถ รวมแขงขันกีฬานักเรียนระดับกลุมโรงเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน                 
มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองไดตามวัย เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมา
คารวะกับผูใหญ มีกิริยามารยาทท่ีดี ย้ิมงาย ไหวสวย รูจักทักทายผูอ่ืน ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารไดดวยตนเอง มีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจัก
ดูแลความสะอาดตนเอง ดูแลความสะอาดท้ังภายในและภายนอกหองเรียน รูจักแบงปนส่ิงของกับ
เพ่ือนในหองเรียน ทํางานรวมกับเพ่ือนๆไดโดยการปฏิบัติกิจกรรมหลักท้ัง ๖ กิจกรรม การเลนปน
เรียน รูจักการเก็บอุปกรณการเรียน ของเลน เคร่ืองใชของตนเองอยางมีระเบียบ ปลูกฝงใหนักเรียน
รักษส่ิงแวดลอม  รวมกันปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล  รูจักประเพณี 
วัฒนธรรมดวยการกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย แตงกายชุดไทยในวันศุกร การทําบุญ ใหทานดวย
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติ สงเสริม
พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต ไมเอาส่ิงของของผูอ่ืนมาเปน

สวนท่ี 2 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



๑๒ 

ของตนเอง กลาแสดงออกโดยผานการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหลและจังหวะ การรองเพลง ทําทาทาง
ประกอบเพลง ผานกิจกรรมสรางสรรค การออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน และการ
เลน กีฬา เ พ่ือ เส ริมสร างจินตนาการและอารมณแจ มใส ให นัก เ รียนปฏิ บั ติ กิ จกรรม                     
ดวยความสุข สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนๆ รวมช้ันเรียน โดยครูดําเนินการประสบการณ              
การเรียนรู สําหรับนักเรียนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ โดยการเลานิทานเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญา ใหมีความสามารถ
ในการส่ือสาร ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู ไดโดยการเขารวมโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย ทําใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดผานการปฏิบัติการทดลอง 
การสังเกต ความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
ทางวิชาการสรางสรรคผลงานดานศิลปะ ไดแก กิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมการตัด ฉีก 
ปะ กิจกรรมการปนดินนํ้ามัน สงเสริมใหนักเรียนนําเสนอผลงานดวยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก การเรียนรูนอก
หองสถานท่ีโดยจัดกิจกรรมนํานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 
2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  สมุดประจําตัวนักเรียน 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผูเรียนท้ัง 4  ดาน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผูเรียนท้ัง 4 ดาน 

4)  เกียรติบัตร ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 5)  สรุปโครงการของการบริหารจัดการระดับปฐมวัย 
 
3. จุดเดน 

   1) นักเรียนมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ เคล่ือนไหวรางกายได
คลองแคลว  
2) นักเรียนมีสุนทรียภาพสมวัย สนใจและมีอารมณรวมไปกับสีสันศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว
ตามจังหวะ  
๓) นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
1) ประสานความรวมมือกับผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็ก               
ท้ัง ๔ ดาน 
2) พัฒนาเคร่ืองเลนสนามใหมากข้ึน และสามารถใชไดอยางปลอดภัย 
๓) ปลูกฝงสุขนิสัยท่ีดี เชนการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 
 
 
 



๑๓ 

จัดเตรียมส่ือ วัสดุ/อุปกรณ 
3.1 โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย 
3.2 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพเด็กปฐมวัย 
๓.๓ โครงการกิจกรรมวันสําคัญ 
๓.๔ โครงการสงเสริมวิชาการ  ระดับปฐมวัย 
๓.๕ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
๓.๖ โครงการพัฒนาการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมบริเวณหองเรียน 

 ๓.๗ โครงการแหลงเรียนรูเพ่ิมพูนปญญา 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบานคลองหลวง มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไว
อยางชัดเจน ขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยใหสอดคลอง
กับบริบทของทองถ่ิน เนนพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสุขในการเรียนรูโดยกระบวนการเรียนรูผานการเลน หรือเลนปนเรียน การจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนอยางปลอดภัย มุมส่ือ                 
การเรียนรูท่ีหลากหลายเหมาะสม และสงเสริมใหครูพัฒนาส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอและ
หลากหลายปลอดภัยกับผูเรียน มีส่ือเทคโนโลยี ใหครูและผูเรียนสะดวกในการแสวงหาความรู                  
เพ่ือพัฒนาพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา เหมาะสมตามวัย 
จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมครบทุกช้ันเรียนสงเสริมใหมีการพัฒนาครูและบุคคลากรใหมีศักยภาพ 
เสริมสรางความตระหนัก รับรู และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย และทุกฝายมีสวนรวมการจัด
การศึกษา มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผูปกครองและ
ผูเก่ียวของมีสวนรวมนําผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุง พัฒนา โดยใหมีการประสานความรวมมือ             
เพ่ือรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ อยางตอเน่ือง 
 

2. ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจําป 

 ๓. รายงานการประเมินตนเอง 
๔. รายงานโครงการ 
๕. สรุปกิจกรรม 

 ๖. บันทึกการประชุม 



๑๔ 

3. จุดเดน 

1) มีครูจบการศึกษาดานปฐมวัย ครบทุกช้ันเรียน และมีครูพ่ีเล้ียง ครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

๒) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
1) เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
2) การมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา              
ของครู 
๓) สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง 
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 
จัดเตรียมส่ือ วัสดุ/อุปกรณ 

3.1 โครงการดูแลศิษยลูกและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย 
 3.3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
 ๓.๔ กิจกรรมวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
     การจัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการดานรางกาย   อารมณจิตใจ   
สังคม และสติปญญา  มีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซ่ึงเปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข  ภายใต
คําวา  เกง  ดี   มีสุข ประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู การเรียนรูผานการเลน เพ่ือใหเด็ก
ไดประสบการณตรง เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณจิตใจ  สังคม และ
สติปญญา ซ่ึงสามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในหองเรียน
และนอกหองเรียน  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณการเรียนรู                      
ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมตามวัย ดังน้ี ดานรางกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทาง
รางกาย เด็กเคล่ือนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือใหรางกายทุกสวนท้ังกลามเน้ือมัดใหญ           
มัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกได
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อยางเหมาะสม  รูจักยับย้ังช่ังใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบ
ดานสังคม   เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอ่ืน
ได มีสัมมาคารวะตอผูใหญ  ดานสติปญญามีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา ส่ือสารและมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย 
 
2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑. แผนการจัดการจัดประสบการณ 
๒. มุมประสบการณ 
๓. แบบบันทึกพัฒนาการของนักเรียน 
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง 
๕. บรรยากาศหองเรียน  
6.  สรุปโครงการของการบริหารจัดการระดับปฐมวัย 

 
3. จุดเดน 

๑) เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
๒) เด็กเรียนรูผานการเลนและปฏิบัติกิจกรรม   ไดรับประสบการณตรง 
๓) มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู 
๔) ประเมินพัฒนาการเด็กดวยวิธีการหลากหลาย 

 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
๑) จัดอุปกรณส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสม เพียงพอ 
๒) พัฒนาเคร่ืองเลนสนามและระบบสาธารณูปโภค 
๓) การจัดประสบการณท่ีหลากหลาย 
๔) การใชเทคโนโลยีในช้ันเรียน 

 
จัดเตรียมส่ือ วัสดุ/อุปกรณ 
 3.1 แผนการจัดประสบการณ 
 3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย 
 ๓.3 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.4 กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

๓.5 กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพเด็กปฐมวัย 
๓.6 กิจกรรมวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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สวนท่ี ๒  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน 

 
๑. ระดับคุณภาพ 5   ยอดเย่ียม 
๒. วิธีการพัฒนา ขอมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

 

ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี1 คุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองตอบตอ วิสัยทัศนของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและกิจกรรมตาง  ๆเชน  
การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานความสามารถในการอาน การเขียนการส่ือสารและคิดคํานวณ 
สถานศึกษาไดสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองดวยโครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการ
พัฒนาหองสมุดเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวยกิจกรรมตางๆ  เชน กิจกรรมสราง
นิสัยรักการอาน ทองอาขยาน  กิจกรรมหนาเสาธง นักเรียนไดบันทึกการอานของตนเอง กิจกรรม
แขงขันทักษะทางวิชาการในวันสําคัญ เชน แขงขันคัดลายมือ เขียนเร่ืองจากภาพ ประกวดเรียงความ 
แตงรอยกรอง  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู การพัฒนาการอานการเขียนดวยการสอนซอมเสริมใหกับ
นักเรียนท่ีอานไมคลองเขียนไมคลอง ตามจุดเนนของ สพฐ.ใหปลอดจากการอานไมออกเขียนไมได 
การสอนซอมเสริม  
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและฝกการแกปญหาอยางมีสติสมเหตุผล โดยมีการ
กําหนดใหครูผูสอนเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดทุกแผนการเรียนรู มุงพัฒนาผูเรียน
ดวยโครงการกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด  ดวยแบบฝกท่ีสรางข้ึน              
อยางหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมสาระหลัก 5 กลุมสาระ ไดแกสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6
นอกจากน้ันยังจัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนสีเขียว วิถีธรรม  วิถีพุทธ  วันสําคัญทางศาสนา  โรงเรียนปลอดขยะ ต้ังแต                
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ท่ีมีความเขมขนของเน้ือหาแตกตางกันตามวัย แกปญหาท่ีเกิดจาก               
การทํางานกลุมรวมกันการเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนดวยเร่ือง บูรณาการสูประชาคมอาเซียน  
ผูเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองราวของประเทศอาเซียน สรางผลงานเก่ียวกับอาเซียนแลวนํามา             
จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ส่ือการเรียนการสอนของครู เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูในสัปดาห
วันอาเซียน การจัดกิจกรรมบูรณาการน้ีครูในสายช้ันเดียวกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงแบบบูรณาการกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียน
นํากระบวน การคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบมาใชในการทํางานเปนกลุม การออกแบบ
ช้ินงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงานดวยการสรุปความรูในรูปแผนผังความคิด จัดใหมีการ
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ประกวดแขงขันเขียนเร่ืองจากภาพในวันสําคัญตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการเขียน              
จัดใหนักเรียนฝกทักษะกระบวนการคิดดวยการทําแบบฝกทักษะกระบวนการคิด จัดการเรียนรู               
แบบโครงงานเพ่ือฝกกระบวนการคิดแกปญหานอกจากน้ัน ในการจัดกระบวนการเรียนรูจะเนน                  
ใหนักเรียนออกแบบช้ินงานดวยตนเองทุกกลุมสาระและเม่ือส้ินปการศึกษา  
การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี สถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนโดยไดเพ่ิมช่ัวโมง
เรียนในวิชาคอมพิวเตอรอีก 1 ช่ัวโมงในระดับช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4-6  สวนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 สามารถเรียนจาก DLTV  มีคอมพิวเตอรประจําหองทุกหองเรียน  เพ่ือให
ผูเรียนไดฝกทักษะการใชเทคโนโลยีมากข้ึน ไดจัดทําหองเรียน ICT จํานวน 30 หองเรียน โดยจัดหา 
Computer Notebook ใหแกครูทุกคนเพ่ือใหครูไดใชเปนส่ือเทคโนโลยีมาชวยจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู และใหนักเรียนใชคนควาหาความรูจากส่ืออิเล็คทรอนิคส  ไดทันทวงที                
ในขณะจัดการเรียนรู นอกจากน้ันยังจัดใหมีหองสืบคนขอมูลอิเล็คทรอนิคสําหรับใหนักเรียน                   
ไปคนควาในเวลาวาง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ สถานศึกษาไดจัด
ใหโครงการตางๆไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  ท้ัง 8 กลุมสาระ จัดกิจกรรมพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เชนกิจกรรมสงเสริมวิชาการ การเรียนรูแบบโครงงาน กิจกรรมซอมเสริมท้ังในและนอกเวลาเรียน 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการดวยการฝกทักษะทางวิชาการ
เพ่ือสงนักเรียนเขารวมแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การฝกทักษะกระบวนการคิดดวยแบบ
ฝกท่ีครูสรางข้ึนและจากกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมใหนักเรียนเขาแขงขันทักษะทาง
วิชาการในวันสําคัญ  สงนักเรียนเขารวมประกวดวาดภาพท้ังในและนอกสถานท่ี กิจกรรมใหมี              
การเรียนเสริมO-NET การเชิญวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูและฝกทักษะ
ใหกับนักเรียน เชน การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ การคัดแยกขยะ การเรียนรูเก่ียวกับงานเศษหนัง 
การจัดทําและปรับปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชนลานธรรม  จัดหาหนังสือส่ืออุปกรณสงเสริม              
การอานเขาหองสมุด 
ดานความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานและการทํางาน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 ท่ีตองเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สถานศึกษาไดจัดใหมีการประชุมผูปกครอง ครูประจํา
ช้ันจัดกิจกรรมแนะแนวในช่ัวโมงเรียน และขอความรวมมือใหโรงเรียนมัธยมใกลเคียง เขามาใหความรู
และใหคําแนะนําท่ีจะเขาศึกษาตอในโปรแกรมตางๆ  ตามความสามารถใหกับนักเรียน ในดานการ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพสุจริตดวยโครงการ/กิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
สูการปฏิบัติในสถานศึกษา  ประกอบดวย  กิจกรรมตาง ไๆดแก การประชาสัมพันธใหนักเรียนรูคุณคา
ของการประหยัด ลดคาใชจายตามความจําเปน  มีการสงเสริมใหนักเรียนไดจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจายรายวัน  และเปนกิจกรรมท่ีฝกใหนักเรียน มีความรับผิดชอบ นอกจากน้ันยังมีการปลูกฝง              
ใหนักเรียนรูจักอดออม ประหยัด รูคุณคาของเงินดวยการจัดใหนักเรียนฝากเงินทุกวัน เปนกิจกรรม            
ท่ีคุณครูและนักเรียนดําเนินการรวมกัน มีเปาหมายเพ่ือฝกใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได สุจริตตอ
อาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยกิจกรรมชุมนุมตางๆ ตามความถนัดและ



๑๘ 

ความสนใจอยางหลากหลาย เชน ชุมนุมศิลปะ กีฬา นาฏศิลป ดนตรี งานประดิษฐ เกษตรสรางสรรค 
เปนตน กิจกรรมสงเสริมการอยูรวมกัน เชน จัดกิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารีDay Camp ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนการเขาคายพักแรม 2 วัน 1 คืน 
ดานการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ีไดจัดใหนักเรียนไปทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เชน ไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ีวัดโสธรนิมิตต  ไปเรียนรูเก่ียวกับปาชายเลน 
สถานตากอากาศบางปู เ มืองโบราณ ศูนย ศึกษาธรรมชาติบางปูพิพิธภัณฑ เ ด็กทุ งค รุ                           
ปอมพระจุลจอมเกลา  หมูบานสาขลา  เมืองโบราณ  การไปศึกษาดูงานการผลิตงานหนัง                           
ท่ีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการและสมาคมฟอกหนังไทย กม.30ไดเขารวมโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู ซ่ึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (จริยศึกษา) ดานอาชีพ
และทักษะชีวิต(หัตถศึกษา) กิจกรรมท่ีกลาวมา เนนพัฒนาผูนักเรียนใหอยูรวมกับผูอ่ืนบนความ
แตกตางอยางหลากหลาย และฝกใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และอยูรวมกันในสังคมความสุขอยางมี
ความสุข 
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน มีการพัฒนาดานคุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดีท่ีสถานศึกษากําหนดคือ การปลูกฝงความรักชาติศาสนกษัตริยความซ่ือสัตยสุจริต              
มีวินัยใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ และไดนํา
คานิยม 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ลงสูตัวผูนักเรียน โดยเนนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหเกิด
กับผูเรียน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคุณลักษณะใหติดตัวนักเรียน โดยใหมีการสอนสอดแทรก                  
ในกระบวนการจัดการเรียนรูทุกหนวยการเรียนรูและสอดคลองกับ วิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจและ
เปาหมายของโรงเรียนโดยการจัดโครงการตางๆ เชน โครงการวิถีพุทธ ไดพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรม
น่ังสมาธิ  จัดคายคุณธรรม สอบธรรมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 -5กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
เชน การตักบาตรขาวสารอาหารแหง การทําบุญเล้ียงพระ การเวียนเทียน การถวายเทียนจํานํา
พรรษา การสวดมนตแปลในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา และการสวดมนตทํานองสรภัญญะทุกวันศุกร 
การสงนักเรียน เขารวมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน และจัดใหมีการเรียนการสอนนักธรรมตรี 
โท เอก  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6นอกจากน้ันยังมีโครงการพัฒนาผูเรียนไดจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย เชน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี  ชุมนุมบําเพ็ญประโยชน
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ไดปลูกฝงการมีเหตุผลและแกปญหาดวยกิจกรรมเลือกต้ัง
ประธานนักเรียน ประธานสีจัดใหมีคณะกรรมการสภานักเรียนเพ่ือเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม
นักเรียนในโรงเรียน เชนกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมเวรสีประจําวัน กิจกรรมระเบียบการเดินแถว 
กิจกรรมระเบียบ  การแตงกาย กิจกรรมวันไหวครู วันแม-วันพอแหงชาติกิจกรรมแปรงฟน การหา
รายไดดวยการขายขยะนําเงินมาใชในกิจกรรมกีฬาสีของแตละสี  การจัดกิจกรรมจิตอาสาตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม มุงเสริมสรางความมีวินัยและการเสียสละเพ่ือสวนรวมโดยมีสภานักเรียน
เปนผูนํา เพ่ือมุงใหนักเรียนรวมพลังกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเชน ปญหาขยะปญหาความ
สะอาดของหองนํ้า หองสวม สงเสริมมารยาทการไหว และการรักษาความสะอาดของปากและฟน 
เปนตน 
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ดานความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม            
หนาเสาธงแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย กิจกรรมรําวงมาตนฐาน  
กิจกรรมรําไทย  ประกอบเพลงสมุทรปราการรวมท้ังการเขารวมกับกิจกรรมในทองถ่ิน ชุมชนและ            
วัดจัดข้ึน เชน การเขารวมกิจกรรมวันลอยกระทง การถวายเทียนพรรษา ใหนักเรียนรูสึกรัก 
ภาคภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมไทยชวยกันสืบสานใหคงอยูตลอดไป มีการจัดกิจกรรมบูรณาการท่ี
เช่ือมโยงกับบริบทของทองถ่ินไดแก เร่ืองปาชายเลนเพ่ือสรางความรูและความเขาใจถึงความสําคัญ
ของปาชายเลน นอกจากน้ันมีการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน สถานตากอากาศบางปู 
มาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักรูคุณคาของปาชายเลนและรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู  ดวยโครงการโรงเรียนสีเขียว  นอกจากน้ันยังสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมคาย
เยาวชนรักษพงไพร  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ดานการพัฒนาสุขภาวะรางกายและลักษณะจิตสังคมใหแกผูเรียนสถานศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 
ใหบริการนํ้าด่ืม นํ้าใชใสสะอาด บริการโภชนาการอาหารปลอดภัย ใหความรูเร่ืองสรางเสริมสุขนิสัย 
สุขบัญญัติ  10 ประการ จัดใหมีการสงเสริม พัฒนา และทดสอบสมรรถภาพทางรางกายใหกับ
นักเรียน มีการตรวจสุขภาพรางกายนักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน มีการ
ฝกทักษะการลางมือ การสระผม การเลือกซ้ือและการรับประทานอาหารอยางถูกตองประสานงานกับ
เจาหนาท่ีสถานีกาชาดท่ี 5 (สวางคนิวาส) มาตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคใหกับนักเรียน  
ป. 1 - 6 พานักเรียนช้ัน ป. 1 - 2 ไปเคลือบหลุมรองฟน ถอนฟนท่ีสถานีกาชาดท่ี 5 (สวางคนิวาส)             
มีการวัดสายตาและตัดแวนสายตาฟรีใหแกนักเรียนท่ีมีปญหาดานสายตา ใหการอบรมและ                    
จัดนิทรรศการใหความรูเร่ืองการหลีกเล่ียงสารเสพติด การเดินรณรงคเขียนเรียงความ คําขวัญใน              
วันตอตานยาเสพติด รวมมือกับสถานีตํารวจจัดโครงการเรียนรูกับครู DARE ใหกับนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 ใหความรูและสรางมาตรการการปองกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและการถูกลวงละเมิดทางเพศ จัดใหนักเรียนไดด่ืมนมทุกคนทุกวัน มีการติดตาม
ภาวะโภชนาการและรายงานผลเพ่ือรวมกันแกปญหาทุพภาวะโภชนาการ มีการจัดนิทรรศการ                
ใหนักเรียนรับรูขอมูล ขาวสารดานบริการดานสุขภาพ การพัฒนาผูเรียนในดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ เชน การประกวดวาดภาพภายในและนอกสถานท่ี การประกวดวาดภาพ
กิจกรรมวันสําคัญ การประกวดรองเพลงในกิจกรรมวันสําคัญ สงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ดนตรี นาฏศิลปท้ังในและนอกสถานท่ี มีการพัฒนาผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยจัดใหเลน 
กีฬาไทย ทองถ่ินและสากล เชน กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปกตะกรอ กีฬาแฮนดบอล และกรีฑา โดยจัด
กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายในและสงนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬากลุมเมืองบางปู 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
ในดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  ผูเรียนสามารถ อานออก อานคลองตามมาตรฐานการ
อานของแตละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารไดดี สามารถคิดคํานวณตามเกณฑของแตละดับช้ัน รูจัก
วางแผนในการทํางานอยางเปนข้ันตอน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได กลาแสดงออก รวมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณไดอยางสรางสรรค ใชเหตุผลและแกปญหาได ตลอดจนสามารถ
สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากส่ือและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะหจําแนก
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แยะแยะ รูเทาทันความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สอบเขาศึกษาตอ
ในโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงในจังหวัดสมุทรปราการ และสรางความภาคภูมิใจใหกับโรงเรียน ดาน           
สุขภาวะทางรางกายและสังคม  นักเรียนรูเทาทันพิษภัยของยาเสพติดและรูจักหลีกเล่ียงจากยาเสพ
ติดใหโทษ รูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน รักการออกกําลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง เลนกีฬาไดอยางนอยคนละหน่ึงประเภท เชน  ฟุตซอล ว่ิงเปยวแฮนดบอล ตะกรอรูจัก
ยอมรับในกติกาของกลุมและสังคมปฏิบัติตนตามระเบียบท่ีสถานศึกษากําหนด มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต ตลอดจนเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย               
มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงมีความประหยัด รูจักอดออม มีความมุงม่ันใน
การทํางาน รักในความเปนไทยและมีจิตอาสาเสียสละเพ่ือประโยชนของสวนรวม สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืน  

3. จุดเดน 

ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการส่ือสารได  ผลการอานการเขียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-4  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาทุกระดับสังกัด ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
ไดดวยตนเอง ในสวนการศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6นักเรียน
สามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงมาอยางตอเน่ืองผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบรอย  
มีมารยาทงาม เคารพกฎกติกาของสังคม เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ ไมมีปญหายาเสพติดและ
นักเรียนหนีเรียน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เรงพัฒนาดานการอานและการเขียน การคิดคํานวณ ของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 
อยางตอเน่ือง   
2. เรงรัดพัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห การอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น การ
แกปญหาตามสถานการณ  
3. สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ออกกําลังกาย และลดปญหานักเรียนท่ีมี
นํ้าหนักเกินเกณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

มาตรฐานท่ี ๒  การบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ 5    ยอดเย่ียม 
๒. วิธีการพัฒนา ขอมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 

ผลการจัดการศึกษาระดับศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพระดับยอดเย่ียม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล 
สารสนเทศจากการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา             
จัดใหมีการประชุมครูและบุคลากรเปนประจําทุกเดือน การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ในโรงเรียนเพ่ือวางแผน รวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ังจัดหา
ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบตรงกับความถนัด ความรู
ความสามารถ ใหดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการประชุม
วางแผน สรางความตระหนัก ความเขาใจรวมกันในการดําเนินงานตาง  ๆมีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง โดยจัดใหมี
โครงการตาง  ๆเพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
   1) สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสอดคลองกับปญหาความตองการ             
ในการพัฒนา นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ความตองการของผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน และ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในแผนการศึกษาชาติ 
   2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน            
ทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเช่ียวชาญตาม
มาตรฐานตําแหนง ขอมูลและสารสนเทศมีความถูกตองครบถวนทันสมัย นําไปประยุกตใชได มีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบและมีกิจกรรมการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝ
เรียนรูอยูเสมอ  
   3) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป                       
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูปกครอง ชุมชนทองถ่ินและนโยบายปฏิรูป
การศึกษามีสวนรวมในการวางแผน ใหขอเสนอแนะและรวมกันรับผิดชอบในการพัฒนาใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐาน              
   4) ผูเก่ียวของทุกฝายและเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐาน ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนบานคลองหลวงเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา



๒๒ 

คุณภาพการจัดการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
   5) สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา      
ท่ีเหมาะสม เปนระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดเขามาแสดงความคิดเห็น                
ใหขอเสนอแนะและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
   6) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศนของโรงเรียน 
โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   7) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเครือขายผูปกครอง 
หนวยงาน องคกร ในทองถ่ิน นอกจากน้ันยังไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในการรวมกันจัด
กิจกรรมหางบประมาณในการจัดทําหอง ICT ทุกหองเรียน จํานวน 30หองเรียน เพ่ือใหครูและ
นักเรียนไดใชในการจัดการเรียนการ นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาไดรับความ
รวมมือและอนุเคราะหเงินงบประมาณจากผูปกครองในกิจกรรมตางๆ เชน การอยูคายพักแรม การไป
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี มีหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน             
เทศบาลตําบลบางปูสนับสนุนเงินงบประมาณในปการศึกษา 2561  เพ่ือนํามาจัดการเรียนการสอน 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ จัดจางครูและบุคลากร
มาเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดการศึกษา จํานวน 6 อัตรา จากการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมอยางหลากหลาย กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
 

3. จุดเดน 

   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ไดใชเทคนิคในการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมแบบกลุมยอยการใชเทคโนโลยีในการส่ือสาร  เพ่ือให             
ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา และ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ             
มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษาใหกับผูเก่ียวของไดทราบมาอยางตอเน่ือง และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด 
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
1) เปดกวางใหผูปกครองไดเขามาเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
2) ระดมทรัพยากรจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสรางอาคารเรียนท่ีไดมาตรฐานในการจัดการศึกษา  
เพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสวยงาม มีแหลงเรียนรู                       
ท่ีหลากหลาย 
  
 
 



๒๓ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑.ระดับคุณภาพ 5     ยอดเย่ียม 
๒. วิธีการพัฒนา ขอมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 

ผลการจัดการศึกษาระดับศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3  มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา สถานศึกษาไดดําเนินการสงเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลโดยมีโครงการและกิจกรรมตางๆ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู เพ่ือมุงเนนใหครูมีความรูความเขาใจเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบท จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐานในสาระการเรียนรูท่ีสอน ใชวิธีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงตามศักยภาพของผูเรียนอยางหลากหลาย โดยมีการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
ทุกระดับช้ัน ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6จํานวน 2 หนวยการเรียนรู  ไดแก 1) โรงเรียนสีเขียว  
2) โรงเรียนวิถีพุทธ  3) โรงเรียนปลอดขยะ ไดมีการกําหนดภาระงาน ช้ินงาน มีการปรับโครงสราง
เวลาเรียนรายวิชา หนวยการเรียนรู กําหนดสัดสวนคะแนนแตละหนวยการเรียนรู กําหนด
คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู  รวมท้ังโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  
ไดกําหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ใหมีกิจกรรมครบถวน 4 หมวด ไดแก หมวดท่ี 1 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) หมวดท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู 
หมวดท่ี 3 สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม หมวดท่ี 4 สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ
และทักษะชีวิต และออกแบบกิจกรรมใหครอบคลุม 4H ไดแก Head–Heart – Hand-Health
สนับสนุนใหครูจัดการเรียนสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนถึง
การสรุปความรูไดดวยตนเอง  ตลอดจนกําหนดใหมีโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด จัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร มหกรรมวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมการอาน             
การจัดนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมเปดโลกอาเซียน การสืบคนขอมูลจัดทํารายงาน การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น การออกมานําเสนองาน การสรุปความรูเปนแผนผังความคิด  การเรียนรูแบบ
โครงงาน การออกแบบช้ินงานดวยตนเอง นิทานหนาเดียว การรวบรวมแฟมพัฒนางาน                       
การมอบหมายใหจัดปายนิเทศ รวมถึงการจัดบรรยากาศสถานท่ีตางๆ ท้ังในหองเรียนและนอก
หองเรียน หองสมุด หองเรียนพิเศษอ่ืนๆ สงเสริมใหครูใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียน                
การสอนท่ีทันสมัยและสะดวก เชน จัดใหใชระบบอินเทอรเน็ตอยางสะดวก ทําหองเรียน ICT                   
ทุกหองเรียนเพ่ือสะดวกตอการศึกษาคนควาสําหรับครูและนักเรียน นอกจากน้ันไดรับความ
อนุเคราะหจากภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากรท่ีมีความสามารถในชุมชน มาใหความรู มีพระสงฆอบรมส่ัง
สอนนักเรียนทุกวันศุกรมีวิทยากรดานกีฬาแฮนดบอลมาฝกใหกับนักเรียนทุกวัน ทําใหสามารถเขา
แขงขันในระดับกรมพลศึกษาและระดับจังหวัดและมีผลงานเปนรางวัลชนะเลิศมาอยางตอเน่ือง 
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ตลอดจนการมอบหมายใหครูทุกคนจัดทําส่ือการเรียนการสอน ในกลุมสาระท่ีตนเองรับผิดชอบ และ
ส่ือเก่ียวกับอาเซียน อยางนอยคนละ 1 ช้ิน เพ่ือนํามาจัดนิทรรศการใหนักเรียนไดเขามาศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู ดานเปดโลกทัศนใหกับนักเรียนทางโรงเรียนไดพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูภายนอก สงผลใหสถานศึกษามีส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีการสงเสริมใหครูทุกคนทํา
วิจัยในช้ันเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 2 เร่ือง และไดรับการตรวจใหคําแนะนําจากผูอํานวยการ
โรงเรียนและโรงเรียนยังไดจัดทําโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหครูไดทําการศึกษาเด็ก
เปนรายบุคคล ทําการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพ่ือศึกษาปญหาของนักเรียนและหาวิธีการแกไข
ปญหารวมกันกับผูปกครอง รวมกันจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูและ
สงตอนักเรียนเหลาน้ัน               เพ่ือขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน มีการจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือใหความรู ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกนักเรียนท่ีมีปญหาอยางใกลชิด  ดังขอมูลแสดงวิธีการ
พัฒนา 
 
 
 
 

2. ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม เนนการ
ปฏิบัติจริงเนนทักษะกระบวนการคิด การสรุปความรูดวยตนเอง นําเอาบริบทของทองถ่ินมาเช่ือมโยง
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูและเขาใจ ตลอดจนการนําวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ินเขามา
ใหความรูและประสบการณท่ีแปลกใหมใหกับนักเรียน มีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงกับผูเรียน
อยางหลากหลายผูเรียนสามารถนําเสนอแฟมพัฒนางานตอผูปกครอง และสาธารณชนไดตาม
ศักยภาพของตนเอง สรางความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง   

3. จุดเดน 
1) ครูมีความต้ังใจ มุงม่ันในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการคิด                
ไดลงมือปฏิบัติจริง โดยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย การเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  
2) มีหองเรียน ICT ท่ีสามารถใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะดวกสบาย รวดเร็วครบทุกช้ันเรียน สงผล
ใหครูและผูเรียนสามารถสืบคนดวยตนเอง   
3) ผูเรียนไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง  ๆ 
4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น   
คิดเปน ทําเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเน่ือง 
5) เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู                 
ท่ีหลากหลาย  มีการสรุปองคความรูจากบทเรียนในรูปแบบตางๆ สามารถนําความรูไปใช                       
ในสถานการณใหมไดเปนอยางดี 
6) ครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือแกปญหาการเรียนของนักเรียน   
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7) ครูออกเย่ียมบานนักเรียนท่ีมีปญหา เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือและแกไขปญหาของนักเรียน               
เร่ืองการเรียน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
1) ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและการจัดบรรยากาศส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
2) ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 
3) ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจเปนรายบุคคล
อยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ 
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