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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนจิรดา  
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีข้ึน อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็น
ข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป  
 โรงเรียนจิรดาขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนเพื่อประโยชน์ ในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจิรดา ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 โรงเรียนจิรดำ รหสั 12100064 ท่ีตั้งเลขท่ี 101/376-378 แขวง/ต ำบลโสนลอย เขต/อ ำเภอบำงบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์ 02-5711079,02-5711085
โทรสำร 02-5711085 e-mail : jiradaschool@gmail.com website : www.jirada.ac.th  
ชื่อผูร้ับใบอนญุำต นำงสำววิไล มหำอ ำนำจ ได้รับอนญุำตจดั ได้รับอนุญำตจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 17 พฤษภำคม 2537 
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบำล ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 99 ตำรำงวำ ผู้บริหำรโรงเรียน คือ 
พันต ำรวจเอกนันทพนธ์  มหำนิติพัชร์  ปฏิบัติหนำ้ท่ีแทนผู้รับใบอนญุำตโรงเรยีน นำยธนภัทร ตะโกสี ผูอ้ ำนวยกำร
โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 171 คน จ ำนวนบุคลำกรของโรงเรียน 14 คน 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 

2.1 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2.2 หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
2.3 รำยงำนสรุปโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
2.4 รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมพัฒนำของครูและบุคลำกร 
2.5 แบบบันทึกพัฒนำกำรของเด็ก 
2.6 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
2.7 กิจกรรมจัดประสบกำรณ์ 

  2.8 รูปภำพ ผลงำนเด็ก 
       3) แผนพัฒนำตนเองเพือ่ให้ได้มำตรฐำนที่สูงข้ึนอีก ๑ ระดับ 
  3.1 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตรโรงเรียนจิรดำมีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดกำรเตรียม
ควำมพร้อม เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น  
           3.2 ด้ำนกำรจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนจิรดำได้มีกำรจัดครูท่ีเหมำะสมกับกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ คือมีครูประจ ำกำรท่ีจบกำรศึกษำปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงท่ีผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำน                   
กำรดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิรดำได้ส่งบุคคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง จำกกิจกรรม
โรงเรียนจัดหำพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนจิรดำมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน 

          3.3 ด้ำนส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์โรงเรียนจิรดำ ได้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพครูด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยทุกคนล้วนมีควำมรู้
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ควำมสำมำรถ ในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย  มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล มีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม ทักษะกำรสังเกตและกำร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
           3.4 ด้ำนกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก โรงเรียนจิรดำมีกระบวนกำรกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรจัดกิจวัตรประจ ำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เช่น กำร
สังเกต  กำรสอบถำม  กำรส ำรวจ และกำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม                     
เพื่อได้น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำศักยภำพของเด็กและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน                     
จำกโครงกำรส่งเสริมควำมคิดรวบยอดและกำรแก้ปัญหำ กิจกรรมเปิดบ้ำนอนุบำลและกิจกรรมแข่งขันทักษะ                 
ทำงวิชำกำร ส่งผลให้โรงเรียนจิรดำได้มีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก  
           3.5 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนจิรดำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียน ท่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้ง
แบบรำยบุคคลและรำยกลุ่ม มีมุมประสบกำรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยท่ีได้จำกธรรมชำติหรือสื่อในชุมชน  
มุ่งเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้    

          3.6 มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม โรงเรียนมีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  มีกำรประเมินผล
ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี  
มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง จำกโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส่งผลให้โรงเรียนจิรดำมี
ระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

         3.7 ด้ำนกำรจัดกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก                     
มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนำกำรในทุกๆ ด้ำน                   
ให้เหมำะสมกับวัย  
       4) นวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี 
  4.1 โครงกำรส่งเสริมควำมคิดรวบยอดและกำรแก้ปัญหำ 
  4.2 โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
  4.3 โครงกำรเด็กดีศรีอนุบำล 
       5) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
  5.1 ด้ำนครู 

              5.1.1 ครูทุกคนจบระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
                 5.1.2 ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนท่ีรับผิดชอบ 
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              5.1.3 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
                 5.1.4 มีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

               5.1.5 ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำและเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยได้มี
กำรวิเครำะห์หลักสูตรผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ มีกำรใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียน 
  5.2 ด้ำนผู้บริหำร 
              5.2.1 ผู้บริหำรมีภำวะผูน้ ำ มีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ควำมรว่มมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
        5.2.2 ผู้บริหำรเข้ำใจปรชัญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
        5.2.3 ผู้บริหำรมวีิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวยั 
                  5.2.4 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริกำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลในกำรประเมินผล 
        5.2.5 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศกึษำให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 
        5.2.6 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธภิำพ 
                 5.2.7 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำทำงวชิำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ 

   5.3 ด้ำนผู้เรียน 
             เด็กท่ีมีพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน  เหมำะสมกับวัย ด้ำนร่ำงกำย เด็กมีร่ำงกำยแข็งแรง สำมำรถ
ใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว ด้ำนอำรมณ์ สังคม เด็กสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับเพื่อนได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีจินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีจะสรรค์สร้ำงผลงำนของตนเองและสำมำรถน ำเสนอผลงำนอย่ำง
ภำคภูมิใจ ด้ำนสติปัญญำ เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว ชอบซักถำมและคิดแก้ปัญหำได้เหมำะสมตำมวัย 

   5.4 ด้ำนสถำนศึกษำ 
         5.4.1 โรงเรียนจิรดำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรและมีกำรสอนแบบ
สอดแทรกกำรสอนแบบโครงงำนในแต่ละภำคเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
พร้อมท้ังมีกำรทดลองวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยตำมโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย เน้นส่งเสริมให้เด็กมี
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ มีกำรท ำงำนเป็นข้ันตอน นอกจำกนี้ยังมีหน่วยอำเซียนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ท ำให้เด็กรู้จักประเทศเพื่อนบ้ำนมำกข้ึน 
             5.4.2 โรงเรียนจิรดำ มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับเด็กปฐมวัยหลำยแห่ง ได้แก่วัด
ละหำร วัดบำงไผ่ วัดเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศำสนำท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เนื่องจำกเป็นวัดท่ีอยู่ห่ำงจำก
โรงเรียนไม่มำกนักจึงเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่ำงดี   มีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงบัวทองท่ีคอยให้
ควำมรู้ในด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมัย และฉีดวัคซีน มีสถำนีต ำรวจมำให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจำกกำรขับข่ียำนพำหนะ ให้ควำมรู้เรื่องกฎของจรำจร และ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติจริง มี
ชุมชนใกล้เคียงท่ีพร้อมให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี      
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             5.4.3 โรงเรียนจิรดำในระดับปฐมวัยมีมำตรกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงสม่ ำเสมอโดย ให้ครูได้เข้ำรับกำรอบรมในสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ี มีกิจกรรมกำรเรียนรู้เก่ียวข้องกับกำรศึกษำปฐมวัย
เพื่อน ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำนักเรียน นอกจำกนี้ยังมีท ำวิจัยในชั้นเรียนทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง โดยท ำเป็น case study 
หรือโครงงำน เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำนักเรียน  และทำงโรงเรียนยังมีมำตรกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เก่ียวกับ
ธรรมชำติในตัวเด็กและกระบวนกำรจดักำรเรียนรูข้องเด็กแก่ผู้ปกครอง ท ำให้ผู้ปกครอง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัว
เด็กมำกข้ึน นอกจำกนั้นยังมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรส่งเสริมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรป้องกันสิ่ง
เสพติด กำรป้องกันอุบัติภัย กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และ กำรพร้อมรับกำรเป็นสมำชิกประชำคม
อำเซียน 
 6) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
  6.1 จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมท้ังแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
  6.2  ส่งเสริมและพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำมต้องกำร
จ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นท่ี 
  6.3 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำร
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงควำมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มำกข้ึน 
  6.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำง
อำชีพ อำท ิกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติท่ีดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
  6.5 พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์
และภำษำอังกฤษ รวมท้ังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ข้ันตอน 
  6.6 ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถ่ินร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภำษำ
อย่ำงหลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมท้ังมีทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้
ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  6.7 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอำสำโดยกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
  6.8 พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
  6.9 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  6.10 ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็น
อำชีพและสร้ำงรำยได้ 
  6.11 สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  6.12 พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น เพื่อท ำหน้ำท่ีวิทยำกรมืออำชีพ (Train The 
Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พฒันำศักยภำพบุคคลเพือ่ควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
  6.13 ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่
ควำมเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1) มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ ยอดเย่ียม 
2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 

   2.1 รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
                 2.2 เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
                 2.3 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ 
                 2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                 2.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  2.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ งานอาชีพ 
  2.9 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2.10 ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

2.11 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองตอ่ไปอยำ่งไรให้ไดร้ะดับคุณภำพท่ีดีข้ึนกว่ำเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน 
3.2 แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี 
3.3 แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 

4) นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี 
4.1 แผนกำรสอนออนไลน ์
4.2 สื่อกำรสอนจินตคณิต 
4.3 Best Practices “กำรพัฒนำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน โครงกำรพฒันำกลุ่ม 
สำระภำษำต่ำงประเทศ (กิจกรรม Skill Test) 

      5) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
  5.1 ด้ำนครู 

              5.1.1 ครูทกุคนจบระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
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                 5.1.2 ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนท่ีรับผิดชอบ 
              5.1.3 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
                 5.1.4 มีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

               5.1.5 ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำและเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยได้มี
กำรวิเครำะห์หลักสูตรผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ มีกำรใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียน 
  5.2 ด้ำนผูบ้ริหำร 
              5.2.1 ผู้บริหำรมีภำวะผูน้ ำ มีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ควำมรว่มมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
        5.2.2 ผู้บริหำรเข้ำใจปรชัญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
        5.2.3 ผู้บริหำรมวีิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวยั 
                  5.2.4 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริกำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลในกำรประเมินผล 
        5.2.5 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 
        5.2.6 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธภิำพ 
                 5.2.7 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำทำงวชิำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ 

   5.3 ด้ำนผู้เรียน 
             เด็กท่ีมีพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน  เหมำะสมกับวัย ด้ำนร่ำงกำย เด็กมีร่ำงกำยแข็งแรง สำมำรถ
ใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว ด้ำนอำรมณ์ สังคม เด็กสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับเพื่อนได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีจินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีจะสรรค์สร้ำงผลงำนของตนเองและสำมำรถน ำเสนอผลงำนอย่ำง
ภำคภูมิใจ ด้ำนสติปัญญำ เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว ชอบซักถำมและคิดแก้ปัญหำได้เหมำะสมตำมวัย 

   5.4 ด้ำนสถำนศึกษำ 
         5.4.1 โรงเรียนจิรดำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรและมีกำรสอนแบบ
สอดแทรกกำรสอนแบบโครงงำนในแต่ละภำคเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
พร้อมท้ังมีกำรทดลองวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยตำมโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย เน้นส่งเสริมให้เด็กมีกระ
บวนกำรคิดวิเครำะห์ มีกำรท ำงำนเป็นข้ันตอน นอกจำกนี้ยังมีหน่วยอำเซียนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน 
ท ำให้เด็กรู้จักประเทศเพื่อนบ้ำนมำกข้ึน 
             5.4.2 โรงเรียนจิรดำ มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับเด็กปฐมวัยหลำยแห่ง ได้แก่วัด
ละหำร วัดบำงไผ่ วัดเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศำสนำท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เนื่องจำกเป็นวัดท่ีอยู่ห่ำงจำก
โรงเรียนไม่มำกนักจึงเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่ำงดี   มีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงบัวทองท่ีคอยให้
ควำมรู้ในด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมัย และฉีดวัคซีน มีสถำนีต ำรวจมำให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรดูแลตนเองให้
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ปลอดภัยจำกกำรขับข่ียำนพำหนะ ให้ควำมรู้เรื่องกฎของจรำจร และ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติจริง มี
ชุมชนใกล้เคียงท่ีพร้อมให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี      
             5.4.3 โรงเรียนจิรดำในระดับปฐมวัยมีมำตรกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงสม่ ำเสมอโดย ให้ครูได้เข้ำรับกำรอบรมในสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ี มีกิจกรรมกำรเรียนรู้เก่ียวข้องกับกำรศึกษำปฐมวัย
เพื่อน ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำนักเรียน นอกจำกนี้ยังมีท ำวิจัยในชั้นเรียนทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง โดยท ำเป็น case study 
หรือโครงงำน เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำนักเรียน  และทำงโรงเรียนยังมีมำตรกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เก่ียวกับ
ธรรมชำติในตัวเด็กและกระบวนกำรจดักำรเรียนรูข้องเด็กแก่ผู้ปกครอง ท ำให้ผู้ปกครอง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัว
เด็กมำกข้ึน นอกจำกนั้นยังมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรส่งเสริมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรป้องกันสิ่ง
เสพติด กำรป้องกันอุบัติภัย กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และ กำรพร้อมรับกำรเป็นสมำชิกประชำคม
อำเซียน 
 6) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
  6.1 จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมท้ังแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
  6.2  ส่งเสริมและพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำมต้องกำร
จ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นท่ี 
  6.3 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำร
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงควำมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มำกข้ึน 
  6.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำง
อำชีพ อำท ิกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติท่ีดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
  6.5 พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์
และภำษำอังกฤษ รวมท้ังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ข้ันตอน 
  6.6 ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถ่ินร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภำษำ
อย่ำงหลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมท้ังมีทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้
ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  6.7 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอำสำโดยกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
  6.8 พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
  6.9 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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  6.10 ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็น
อำชีพและสร้ำงรำยได้ 
  6.11 สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.12 พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น เพื่อท ำหน้ำท่ีวิทยำกรมืออำชีพ (Train The 
Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พฒันำศักยภำพบุคคลเพือ่ควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
  6.13 ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่
ควำมเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 
  

 
 
 

     ลงนำม....................................................(ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน) 
     (....................................................) 

                      วัน................เดือน.........................................พ.ศ…………… 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. โรงเรียนจิรดา รหัสโรงเรียน 12100064 
ท่ีตั้งเลขท่ี 101/376-378 แขวง/ต ำบลโสนลอย เขต/อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์ 02-5711079,02-5711085โทรสำร 02-5711085  
e-mail : jiradaschool@gmail.com website : www.jirada.ac.th ชื่อผู้รับใบอนญุำต 
นำงสำววิไล มหำอ ำนำจ ได้รบัอนุญำตจัด ได้รับอนญุำตจดัตั้ง เมื่อวันท่ี 17 พฤษภำคม 2537 เปิดสอน
ระดับชั้นเตรียมอนุบำล ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 มีเนื้อท่ี 2 ไร่ 99 ตำรำงวำ ผู้บรหิำรโรงเรียน คือ  
พันต ำรวจเอกนันทพนธ์  มหำนิติพัชร์  ปฏิบัติหนำ้ท่ีแทนผู้รับใบอนญุำตโรงเรยีน นำยธนภัทร ตะโกสี 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 199 คน จ ำนวนบุคลำกรของโรงเรียน 26 คน 

 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
    บุคคลธรรมดำ 

    นิติบุคคล 
 ห้ำงหุน้สว่นจ ำกัด/บรษิัท 
 มูลนิธิในพุทธศำสนำ/กำรกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศำสนำ  
 มูลนิธิในศำสนำอิสลำม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สำมัญศึกษำ 
    กำรกุศลของวัด 
    กำรศึกษำพิเศษ 
    กำรศึกษำสงเครำะห ์
    ในพระรำชูปถัมภ ์
    สำมัญปกต ิ
    อิสลำมควบคู่สำมัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สำมัญศึกษำ) 
   English  
       Program   ได้รับอนญุำตเมื่อ...................................................    
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1.2 จ านวนหอ้งเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดบัที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนหอ้งเรียน 

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนทีม่ี
ความตอ้งการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน ห้องปกต ิ EP 

ปกต ิ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนบุาล 1 - 4 2 - - - - 6 

ระดับกอ่นประถมศึกษา          

อนุบำลปีท่ี 1 2 - 11 16 - - - - 27 

อนุบำลปีท่ี 2 2 - 14 14 - - - - 28 

อนุบำลปีท่ี 3 2 - 9 5 - - - - 14 

รวม 7 - 38 37 - - - - 75 

ระดับประถมศึกษา          

ประถมศึกษำปีท่ี 1 1 - 9 15 - - - - 24 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 1 - 7 5 - - - - 12 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 1 - 11 9 - - - - 20 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 1 - 7 6 - - - - 13 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 1 - 12 9 - - - - 21 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 1 - 3 3 - - - - 6 

รวม 6 - 49 47 - - - - 96 

รวมทั้งส้ิน  13 - 87  84 - - - - 171  
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  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะทีบ่รรจุ) 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้บริหารสถานศกึษา - - - - - - - - - - - 
- ผู้รับใบอนุญำต/ผู้แทน - - - - - - - - - - - 
- ผู้จัดกำร - - - - - - - - - - - 
- ผู้อ ำนวยกำร - - - - - - 1 - - - 1 
- รอง/ผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - 
2. ผู้สอนการศกึษาปฐมวัย - - - - - - - - - - - 

- ครไูทย - - - 7 - - - - - - 7 
- ครูชำวต่ำงประเทศ - - - - - - - - - - - 

3. ผู้สอนการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน - - - - - - - - - - - 
ระดับประถมศึกษำ - - - - - - - - - - - 

- ครไูทย - - 1 6 - - - - - - 7 
- ครูชำวต่ำงประเทศ - - - - - - - - - - - 

รวม - - 1 6 - - - - - - 7 
4. บุคลากรทางการศกึษา - - - - - - - - - - - 

- เจ้ำหนำ้ที ่ - - - - - - - - - - - 
5.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - 1 13 - - - - - - 14 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ ำนวนผู้เรียนตอ่ครู    11 : 1 
จ ำนวนผู้เรียนตอ่ห้อง  19  : 1 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศกึษา     

จ ำนวนผู้เรียนตอ่ครู    14 : 1      
จ ำนวนผู้เรียนตอ่ห้อง  20 : 1 
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  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดบัและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลำยระดบัชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับทีม่ีจ ำนวนชั่วโมงสอนมำกที่สุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชำเอกกำรประถมศึกษำถือวำ่ตรงเอกสำมำรถสอนได้ในทกุวิชำ ในระดบัประถมศกึษำ 

ระดับ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวยั ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวยั 3 4 - - - - 
ภำษำไทย - - 1 - - - 
คณติศำสตร ์ - - 1 - - - 
วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - - - 1 - - 
สังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม - - - 1 - - 
สุขศึกษำและพลศึกษำ - - 1 - - - 
ศิลปะ - - 1 - - - 
กำรงำนอำชีพ - - - 1 - - 
ภำษำตำ่งประเทศ - - - 1 - - 
รวม 3 4 4 4 - - 

   

  1.3.3  สรุปจ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
จ ำนวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 4 - 
- เนตรนำร ี 3 - 
- ยุวกำชำด - - 
- ผู้บ ำเพญ็ประโยชน ์ - - 
- รักษำดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - - 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 4 - 

  กิจกรรมเพือ่สังคมและสำธำรณประโยชน์ 3 - 
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   1.3.4   สรปุจ านวนครแูละบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
ลูกเสือ/เนตรนำร ี

/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพญ็ประโยชน์ 
จ ำนวน

ผู้บังคับบัญชำ 

จ ำนวนวุฒิทำงลูกเสือ กำรจดัตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒ ิ จัดตั้ง ไม่จดัตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนำรี ส ำรอง 3 2 1   

ลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญ  4 3 1   

ลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ ่ - - -   
ลูกเสือ เนตรนำรี วิสำมญั - - -   
ยุวกำชำด - - -   
ผู้บ ำเพญ็ประโยชน ์ - - -   

รวม 7 5 2   
 
2. ข้อมูลพืน้ฐานแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปรัชญำ แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี 

วิสัยทัศน ์
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ด ำรงควำมเป็นไทย ก้ำวไกล
เทคโนโลยี มีมำตรฐำนกำรศกึษำ 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยเน้นกลุ่มทักษะกำรเรียนรู้ท่ี
ส ำคัญ 5 กลุ่ม คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
2. พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม   และศักยภำพนักเรียน   ใหส้อดคลอ้งกับ
คุณลักษณะอังพึงประสงค ์
3. พัฒนำศักยภำพครู และบคุลำกร 
4. พัฒนำอำคำรสถำนท่ีใหเ้อือ้ต่อกำรเรียนรู้ มีควำมสะอำด ร่มรื่นเป็น
ระเบยีบ และสวยงำม 

เป้ำหมำย 

ด้ำนนักเรียน 
1. พัฒนำงำนวชิำกำรของโรงเรยีนสู่ควำมเป็นเลิศ 
2. พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
3. นักเรียนกล้ำแสดงออก มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 

ด้ำนครูและบุคลำกร 
1. ครูและบุคลำกรมุ่งม่ันพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน 
2. ครูและบุคลำกรมีควำมสำมัคคี และมีควำมเสียสละ 
3. ครูและบุคลำกรรู้จักประหยัด และอดออม 
ด้ำนอำคำรสถำนท่ี  
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1. โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม 
2. โรงเรียนมีควำมปลอดภยั 
3. โรงเรียนมีชือ่เสียงเป็นท่ียอมรับ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีเป็นเอกภำพ 

ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ 1 แผนพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ 2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวยั 
ยุทธศำสตร์ 3 แผนพัฒนำหลกัสูตรและสื่อกำรสอน 
ยุทธศำสตร์ 4 แผนพัฒนำบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ 5 แผนพัฒนำและสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน 

เอกลักษณ ์ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
อัตลักษณ ์ คุณภำพชีวิตดี มีสุนทรียภำพ ซึมซับคุณธรรม 

 
3. ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศำสตรต์ำม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

 
 

 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

2. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

80 ดีเยีย่ม 97.11 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,9,10,11 

3. โครงกำรกลุม่สำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,

13 

 
4. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 
 

80 ดีเยีย่ม 87.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8,9 



15 
 

 

 

 
ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

 

5. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

6. โครงกำรนิเทศ
ภำยใน 

80 ดีเยีย่ม 90.22 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
7. โครงกำรวจิัยในชั้น
เรียน   

80 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
8. โครงกำรกำรพัฒนำ
และใช้สื่อกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
9. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

10. โครงกำรห้องสมดุ
มีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

11. โครงกำรส่งเสริม
ควำมคดิรวบยอดและ
กำรแก้ปญัหำ 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

12. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

13.โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

14. โครงกำรทัศน
ศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 
งดจัด

กิจกรรม 
งดจัด

กิจกรรม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,9,12,13 

15. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

 
16. โครงกำรเด็กดศีรี
อนุบำล 
 

90 ดีเยีย่ม 94.35 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

 

17. โครงกำรส่งเสริม
กำรสอน ICT อนุบำล 
2 – 3 

80 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

18. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

19. โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

20. โครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ 
 

90 ดีเยีย่ม 96.96 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

21. โครงกำรโรงเรียน
สีขำว 

90 ดีเยีย่ม 98.24 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,12 
22. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

23. โครงกำร
บริหำรงำนสำรบรรณ 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
24. โครงกำรพัฒนำครู
เพื่อยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,12,13 

25. โครงกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจครู
และบุคลำกร 

80 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,3,4,5 1,2,3,4,5,12,13 

26. โครงกำรงำนพัสด ุ
ครุภัณฑ ์

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
27. โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 1 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
28. โครงกำร
งบอุดหนุนสถำนศึกษำ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

 

29. โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 80.89 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 2 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

2. โครงกำรกำรศึกษำ
ปฐมวยั 

90 ดีเยีย่ม 93.48 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

13 
3. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,

13 

4. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

5. โครงกำรกำรพัฒนำ
และใช้สื่อกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
6. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

7. โครงกำรห้องสมดุมี
ชีวิตเพื่อสร้ำงนิสยัรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

8. โครงกำรส่งเสริม
ควำมคดิรวบยอดและ
กำรแก้ปญัหำ 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

9. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

 
10.โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 2 

11. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

12. โครงกำรเด็กดศีรี
อนุบำล 

90 ดีเยีย่ม 94.35 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
13. โครงกำรส่งเสริม
กำรสอน ICT อนุบำล 
2 – 3 

80 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

14. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

15. โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

16. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

17. โครงกำรงำนพัสด ุ
ครุภัณฑ ์

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,1

1,12,13 
18. โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 1 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,1

1,12,13 
19. โครงกำร
งบอุดหนุนสถำนศึกษำ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

20. โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 80.89 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 3 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

2. โครงกำรกำรศึกษำ
ปฐมวยั 

90 ดีเยีย่ม 93.48 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 3 

3. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

80 ดีเยีย่ม 97.11 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,9,10,11 

4. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,
13 

5. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

80 ดีเยีย่ม 87.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8,9 

6. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

7. โครงกำรกำรพัฒนำ
และใช้สื่อกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
8. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

9. โครงกำรห้องสมดุมี
ชีวิตเพื่อสร้ำงนิสยัรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

10. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

11.โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

13. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

14. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 3 

15. โครงกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจครู
และบุคลำกร 

80 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,3,4,5 1,2,3,4,5,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 4 

1. โครงกำรวจิัยในชั้น
เรียน   

80 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
2. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

3. โครงกำรห้องสมดุมี
ชีวิตเพื่อสร้ำงนิสยัรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

4. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

5. โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

6. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

7. โครงกำรโรงเรียนสี
ขำว 

90 ดีเยีย่ม 98.24 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,12 
8. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

9. โครงกำรพัฒนำครู
เพื่อยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

2. โครงกำรกำรศึกษำ
ปฐมวยั 

90 ดีเยีย่ม 93.48 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

3. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

80 ดีเยีย่ม 97.11 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,9,10,11 

4. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,
13 

5. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

80 ดีเยีย่ม 87.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8,9 

6. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

7. โครงกำรนิเทศ
ภำยใน 

80 ดีเยีย่ม 90.22 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
8. โครงกำรวจิัยในชั้น
เรียน   

80 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
9. โครงกำรกำรพัฒนำ
และใช้สื่อกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
10. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

11. โครงกำรห้องสมดุ
มีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

12. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

13. โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

14. โครงกำรทศัน
ศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 
งดจัด
กิจกรรม 

งดจัด
กิจกรรม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,9,12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

15. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

16. โครงกำรส่งเสริม
กำรสอน ICT อนุบำล 
2 – 3 

80 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

17. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

18. โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

19. โครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 96.96 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

20. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

21. โครงกำร
บริหำรงำนสำรบรรณ 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
22. โครงกำรพัฒนำครู
เพื่อยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,12,13 

23. โครงกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจครู
และบุคลำกร 

80 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,3,4,5 1,2,3,4,5,12,13 

24. โครงกำรงำนพัสด ุ
ครุภัณฑ ์

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,1

1,12,13 
25. โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 1 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
26. โครงกำร
งบอุดหนุนสถำนศึกษำ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

27. โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 80.89 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

2. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

80 ดีเยีย่ม 87.80 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,9,12,13 

3. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณติศำสตร ์

90 ดีเยีย่ม 89.81 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,12,13 

4. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

80 ดีเยีย่ม 97.11 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,9,10,11 

5. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

90 ดีเยีย่ม 97.13 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,6,8,9,10,11,

12,13 

6. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,

13 

7. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,12, 

13 

8. โครงกำรกลุม่สำระ
กำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 
 
 

80 ดีเยีย่ม 89.58 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,12, 

13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

9. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

80 ดีเยีย่ม 87.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8,9 

10. โครงกำรเขำ้คำ่ย
ลูกเสือ-เนตรนำร ี

80 ดีเยีย่ม 86.10 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,7,8,9,10, 

11,12,13 
11. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

12. โครงกำรนิเทศ
ภำยใน 

80 ดีเยีย่ม 90.22 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
13. โครงกำรวจิัยใน
ชั้นเรียน   

80 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
14. โครงกำรกำร
พัฒนำและใช้สื่อกำร
สอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

15. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

16. โครงกำรห้องสมดุ
มีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

17. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

18. โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

19. โครงกำรทัศน
ศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 
งดจัด

กิจกรรม 
งดจัด

กิจกรรม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,9,12,13 

20. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

21. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

22. โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

23. โครงกำรส่งเสริม
มำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 85.98 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,9,10 

24. โครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 96.96 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

25. โครงกำรโรงเรียน
สีขำว 

90 ดีเยีย่ม 98.24 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,12 
26. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

27. โครงกำร
บริหำรงำนสำรบรรณ 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
28. โครงกำรพัฒนำครู
เพื่อยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,12,13 

29. โครงกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจครู
และบุคลำกร 

80 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,3,4,5 1,2,3,4,5,12,13 

30. โครงกำรงำนพัสด ุ
ครุภัณฑ ์

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
31. โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 1 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
31. โครงกำร
งบอุดหนุนสถำนศึกษำ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 
 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 1 

32. โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 80.89 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 2 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

2. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,

13 

3. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

4. โครงกำรกำรพัฒนำ
และใช้สื่อกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
5. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

6. โครงกำรห้องสมดุมี
ชีวิตเพื่อสร้ำงนิสยัรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

7. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

8. โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

9. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

10. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 2 

11. โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

12. โครงกำรส่งเสริม
มำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 85.98 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,9,10 

13. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

14. โครงกำรงำนพัสด ุ
ครุภัณฑ ์

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
27. โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 1 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
28. โครงกำร
งบอุดหนุนสถำนศึกษำ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

29. โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 80.89 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 3 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

2. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

80 ดีเยีย่ม 87.80 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,9,12,13 

3. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณติศำสตร ์

90 ดีเยีย่ม 89.81 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,12,13 

4. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
 

80 ดีเยีย่ม 97.11 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,9,10,11 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 3 

5. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

90 ดีเยีย่ม 97.13 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,6,8,9,10,11,

12,13 

6. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,

13 

7. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,12, 

13 

8. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

80 ดีเยีย่ม 89.58 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,12, 

13 

9. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

80 ดีเยีย่ม 87.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8,9 

10. โครงกำรเขำ้คำ่ย
ลูกเสือ-เนตรนำร ี

80 ดีเยีย่ม 86.10 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,7,8,9,10, 

11,12,13 
11. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

12. โครงกำรกำร
พัฒนำและใช้สื่อกำร
สอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

13. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

14. โครงกำรห้องสมดุ
มีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

15. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 3 

16. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

17. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

18. โครงกำรส่งเสริม
มำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 85.98 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,9,10 

19. โครงกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจครู
และบุคลำกร 

80 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,3,4,5 1,2,3,4,5,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 4 

1. โครงกำรวจิัยในชั้น
เรียน   

80 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
2. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

3. โครงกำรห้องสมดุมี
ชีวิตเพื่อสร้ำงนิสยัรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

4. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

5. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

6. โครงกำรโรงเรียนสี
ขำว 

90 ดีเยีย่ม 98.24 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,12 
7. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 
 
 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 4 

8. โครงกำรพัฒนำครู
เพื่อยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,12,13 

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

1. โครงกำร
แผนพัฒนำคณุภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
และกำรศึกษำปฐมวัย 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

2. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

80 ดีเยีย่ม 87.80 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,9,12,13 

3. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณติศำสตร ์

90 ดีเยีย่ม 89.81 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,12,13 

4. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วทิยำศำสตร์ 

80 ดีเยีย่ม 97.11 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,9,10,11 

5. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

90 ดีเยีย่ม 97.13 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,6,8,9,10,11,

12,13 

6. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 92.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,9,10,12,

13 

7. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

80 ดีเยีย่ม 93.75 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,12, 

13 

8. โครงกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

80 ดีเยีย่ม 89.58 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,12, 

13 

9. โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

80 ดีเยีย่ม 87.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8,9 
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ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

10. โครงกำรเขำ้คำ่ย
ลูกเสือ-เนตรนำร ี

80 ดีเยีย่ม 86.10 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,7,8,9,10, 

11,12,13 
11. โครงกำรกำรวัด
และประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง 

80 ดีเยีย่ม 91.00 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

12. โครงกำรนิเทศ
ภำยใน 

80 ดีเยีย่ม 90.22 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
13. โครงกำรวจิัยใน
ชั้นเรียน   

80 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
14. โครงกำรกำร
พัฒนำและใช้สื่อกำร
สอน 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

15. โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 90.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

16. โครงกำรห้องสมดุ
มีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

90 ดีเยีย่ม 95.63 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,13 

17. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 

90 ดีเยีย่ม 94.25 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9,11 

18. โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

80 ดีเยีย่ม 94.57 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,9 

19. โครงกำรทัศน
ศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 
งดจัด

กิจกรรม 
งดจัด

กิจกรรม 1,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,9,12,13 

20. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

90 ดีเยีย่ม 94.34 ดีเยีย่ม 1,3 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 

21. โครงกำรกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 

90 ดีเยีย่ม 86.67 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 



32 
 

 

 

 
ยุทธศำสตรต์ำม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงกำร 

เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ของ
สถำนศึกษำ 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบำย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธกิำร 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธืบำย) 

ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

คุณภำพ
(อธิบำย) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        

ยุทธศำสตร ์
ที่ 5 

22. โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 ดีเยีย่ม 92.26 ดีเยีย่ม 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

23. โครงกำรส่งเสรมิ
มำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 85.98 ดีเยีย่ม 1,2,3 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,9,10 

24. โครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 96.96 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

25. โครงกำรพัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียน 

80 ดีเยีย่ม 92.59 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 

26. โครงกำร
บริหำรงำนสำรบรรณ 

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

12,13 
27. โครงกำรพัฒนำครู
เพื่อยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

90 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,12,13 

28. โครงกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจครู
และบุคลำกร 

80 ดีเยีย่ม 84.14 ดีเยีย่ม 2 1,3,4,5 1,2,3,4,5,12,13 

29. โครงกำรงำนพัสด ุ
ครุภัณฑ ์

90 ดีเยีย่ม 93.33 ดีเยีย่ม 2 1,2,3,4 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,1

1,12,13 
30. โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 1 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,1

1,12,13 
31. โครงกำร
งบอุดหนุนสถำนศึกษำ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

90 ดีเยีย่ม 100 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 

32. โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

90 ดีเยีย่ม 80.89 ดีเยีย่ม 2 1,2,5 
1,2,3,4,5,6,8,9,10, 

11,12,13 
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***  ยุทธศำสตรข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำหลักสตูร กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2     กำรปฏิรูประบบทรพัยำกรเพื่อกำรศึกษำเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเสริมสร้ำงประสทิธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4      กำรส่งเสริมกำรมสีว่นร่วมในกำรจัดและสนับสนุนกำรศึกษำเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรส่งเสรมิกำรศึกษำนอกระบบเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำกำรศึกษำเอกชนในพืน้ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7      กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
***  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  ปรำกฏอยู่หน้ำ 18 ข้อ 7  

 

4.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลกำรพัฒนำเด็ก 

ผลพัฒนำกำรดำ้น 
จ ำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตำมระดับคณุภำพ 
ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ด้ำนร่ำงกำย 69 69 100 - - - - 
2. ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ 69 68 98.55 1 1.45 - - 
3. ด้ำนสังคม 69 67 97.10 2 2.90 - - 
4. ด้ำนสติปัญญำ 69 67 97.10 2 2.90 - - 

 
4.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติข้ันพืน้ฐำน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 6 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉล่ียผลกำร
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนำกำรเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณติศำสตร ์ 6 6 29.99 41.75 37.69 52.83 15.14 40.17 มีพัฒนำกำร 
วิทยำศำสตร ์ 6 6 38.78 40.00 47.77 43.75 - 4.02 - 8.42 ไม่มีพัฒนำกำร 

ภำษำไทย 6 6 56.20 56.11 64.87 62.96 - 1.91 - 2.94 ไม่มีพัฒนำกำร 
ภำษำอังกฤษ 6 6 43.55 51.38 79.04 76.56 - 2.48 - 3.14 ไม่มีพัฒนำกำร 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใสเ่ครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครือ่งหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำร” 
          มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำรแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มพีัฒนำกำร” 
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   จ านวนและรอ้ยละของนักเรยีนที่มีผลการเรียนระดบั 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู/้

รำยวิชำ 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรีย

น 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ ำนวน
นักเรีย

น 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภำษำไทย 25 22 88 12 10 83.33 21 19 90.48 13 8 61.53 22 15 68.18 6 5 83.33 

คณิตศำสตร ์ 25 22 88 12 9 75 21 17 80.95 13 7 53.85 22 14 63.63 6 4 66.66 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

25 20 80 12 11 91.66 21 11 52.38 13 9 69.23 22 15 68.18 6 6 100 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

25 23 92 12 10 83.33 21 17 80.95 13 10 76.92 22 17 77.27 6 6 100 

ประวัติศำสตร ์ 25 20 80 12 10 83.33 21 17 80.95 13 8 61.54 22 13 59.09 6 6 100 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

25 22 88 12 11 91.66 21 15 712. 13 9 69.23 22 16 72.72 6 6 100 

ศิลปะ 25 24 96 12 11 91.66 21 19 90.48 13 13 100 22 21 95.45 6 6 100 

กำรงำนอำชีพ 25 22 88 12 10 83.33 21 19 90.48 13 11 84.61 22 20 90.90 6 6 100 

ภำษำต่ำงประเทศ 25 20 80 12 8 66.66 21 13 61.90 13 7 53.85 22 14 63.63 6 5 83.33 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

25 20 80 12 11 91.66 21 16 76.19 13 11 84.61 22 16 72.72 6 6 100 

หน้ำทีพ่ลเมือง 25 21 84 12 10 83.33 21 19 90.48 13 13 100 22 21 95.45 6 6 100 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนำกำรเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ด้ำนภำษำ
(Literacy) 

- - - 53.94 - - - - - 

ด้ำนค ำนวณ 
(Numeracy) 

- - - 49.52 - - - - - 

ด้ำนเหตุผล 
(Reasoning) 

- - - - - - - - - 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใสเ่ครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครือ่งหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำร” 
          มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำรแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มพีัฒนำกำร” 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรอ่ำน 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉล่ีย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบ      
ด้ำนกำรอ่ำน 

*** 
ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนำกำรเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

อ่ำนรู้เรื่อง - - - 88.31 88.00 - - - ไม่มีพัฒนำกำร 
อ่ำนออกเสียง - - - 90.13 94.00 - - - ไม่มีพัฒนำกำร 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใสเ่ครื่องหมำยลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครือ่งหมำยลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  กำรแปลผลพัฒนำกำร มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่ำ  “มพีัฒนำกำร” 
          มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่ำ  “มีพัฒนำกำรแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่ำ “ไม่มพีัฒนำกำร” 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลคา่ 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์  (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           
มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยำ่งท่ีด ี มำตรฐำนด้ำน ระดับกำรศึกษำ 

แผนกำรสอนออนไลน ์ 1,3 อนุบำล - ป.6 
สื่อกำรสอนจินตคณิต 1,3 อนุบำล - ป.6 
Best Practices “กำรพัฒนำกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวนั โครงกำรพัฒนำกลุ่ม
สำระกำรเรยีนรู้ภำษำตำ่งประเทศ (กิจกรร Skill 
Test)” 

1,3 อนุบำล - ป.6 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รบั  

6.1  ปีการศึกษาปัจจบุัน  
ชื่อรำงวลั ประเภทรำงวัล ระดับ หน่วยงำน 

ท่ีมอบรำงวลั 
หมำยเหต ุ

1.   เขตพื้นที่/จังหวดั 
 ภำค/ประเทศ 
 นำนำชำต ิ

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำด โควิด-19 (COVID-19) 
ท ำให้ทำงโรงเรยีนไม่มีนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน
ต่ำง ๆ 
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7. การด าเนนิงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายและจุดเน้น ม ี ไม่ม ี

1. จัดกำรศึกษำทุกระดบั ทุกประเภท โดยใช้หลกัสูตรฐำนสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทำงกำรจัด 
กำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวดัประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
แห่งชำต ิ

 

 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำมต้องกำร
จ ำเป็นของกลุ่มเปำ้หมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบรบิทของพืน้ที่  

 

3. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคดิวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำก
สถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบตัิ ตลอดจนจดักำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคดิเหน็ 
เพื่อเปิดโลกทัศนม์ุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูใหม้ำกขึน้ 

 

 

4. พัฒนำผู้เรียนให้มคีวำมรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวติและสร้ำงอำชีพ 
อำทิ กำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติทีด่ตี่อกำรดูแลสุขภำพ  

 

5. พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์  
และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 

 

6. ส่งเสริมให้ใชภ้ำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทยเป็นส่ือจดักำรเรียนกำรสอนในพื้นที่ทีใ่ช้ภำษำอย่ำง
หลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคดิวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรส่ือสำร
และใช้ภำษำที่สำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ไดอ้ยำ่งมปีระสิทธิภำพ 

 

 

7. ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีหลักคิดที่ถกูต้องดำ้นคุณธรรม จรยิธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพยีง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ โดยกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด  

 

8. พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ และใชด้ิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้   
9. เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเขำ้ใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลกัษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

 

10. ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ
และสร้ำงรำยได ้  

 

11. สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   
12. พัฒนำครูทุกระดบัใหม้ีทักษะ ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น เพื่อท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ (Train The 
Trainer)  และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศนูย์พัฒนำศักยภำพบคุคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (Human Cap-
ital Excellence Center: HCEC) 

 

 

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบคุคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำม
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)  
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  ดีมำก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)  ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้ำนท่ี 1 ................ 

ด้ำนท่ี 2 ................ 
ด้ำนท่ี 3 ................ 

ด้ำนท่ี 1 ................ 
ด้ำนท่ี 2 ................ 
ด้ำนท่ี 3 ................ 

 
9.  หนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมำคมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

  สมำคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมำคมครูสถำนศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมำคมประถมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมำคมอนุบำลศึกษำแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
 สมำคมสภำกำรศึกษำคำทอลกิแห่งประเทศไทย 
 สมำคมครูโรงเรียนเอกชนคำทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมำคมโรงเรียนสอนภำษำจีน 
 สมำคมโรงเรียนนำนำชำติแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

  80 69 68 98.55 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอ้ยละของเด็กมีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

√    68 97.10  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำย
คล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใชม้ือและตำ
ประสำนสัมพันธ์ได้ด ี

√    67 98.55  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษำสขุภำพ
อนำมัยส่วนตนและปฏิบตัิจนเป็นนิสัย 

√    68 97.10  

 1.4 รอ้ยละของเด็กปฏิบัตตินตำมข้อตกลง
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภำวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์ที่เสี่ยง
อันตรำย 

√ 
 

   69 100 
 
 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  80 69 68 98.55 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่ำเริงแจ่มใส          
แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกไดเ้หมำะสม 
 

√    69 100  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในกำรรอคอย 

√    68 98.55  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ควำมสำมำรถ และผลงำนของตนเองและ
ผู้อ่ืน 

√    67 97.10  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส ำนึกและค่ำนยิม      
ที่ด ี

√    69 100  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีควำมมัน่ใจ กล้ำพดู 
กล้ำแสดงออก 

√    67 97.10  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปนั  
√ 
 

   69 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคำรพสิทธิ รูห้น้ำที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลัน้ 

√    66 95.65  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

√    69 100  

 2.9 รอ้ยละของเด็กมีควำมสขุกับศิลปะ
ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 

√    69 100  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  80 69 68 98.55 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในกำรปฏิบตัิกิจวัตรประจ ำวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

√    67 97.10 
 

 

 3.2 รอ้ยละของเด็กประหยดัและพอเพยีง √    68 98.55  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

√    69 100  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรม
ไทย เช่น กำรไหว้ กำรย้ิม ทักทำย และ 
มีสัมมำคำรวะกับผูใ้หญ่ ฯลฯ 

√    69 100  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคำรพ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิด 
พฤติกรรม พื้นฐำนครอบครัว เชื้อชำติ 
ศำสนำ วัฒนธรรม เปน็ต้น 

√    67 97.10  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปรำศจำก 
กำรใช้ควำมรุนแรง 

√    67 97.10  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

  80 69 67 97.10 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนำโต้ตอบและ 
เล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 

√    66 95.65  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค ำถำมในสิง่ที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยำยำมค้นหำ
ค ำตอบ 

√    67 97.10  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่อง 
ที่ตนเองอ่ำนไดเ้หมำะสมกับวัย 

√    66 95.65  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถในกำร
คิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำง
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำรคิด
แก้ปัญหำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่ำย ๆ ได ้
 

√    68 98.55  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้ำงสรรค์ผลงำนตำม
ควำมคิดและจินตนำกำร เช่น งำนศิลปะ 
กำรเคลื่อนไหวท่ำทำง กำรเลน่อิสระ ฯลฯ 

√    69 100 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เชน่ 
แว่นขยำย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้
ได ้

√    68 98.55 

 

5 เพิ่มเตมิประเด็นพิจำรณำได ้        
 5.1 …….        

              สรปุผลการประเมิน    =        ผลรวมผลกำรประเมินทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                               จ ำนวนประเด็นพิจำรณำ  

98.19 ยอดเยี่ยม 

 หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 วิธีค ำนวณ 

*** ผลกำรประเมิน  (รอ้ยละ)    =      100 x จ ำนวนเด็กผ่ำนเกณฑท่ี์โรงเรียนก ำหนด  
                                                                    จ ำนวนเด็กท้ังหมด  

 แปลผลกำรประเมินคุณภำพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก ำลังพัฒนำ   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปำนกลำง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยีย่ม    

 

จุดเน้นและกระบวนการพฒันาที่ส่งผลตอ่ระดบัคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

        1. โรงเรียนจิรดำมีกระบวนกำรพัฒนำเด็กท่ีหลำกหลำย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มี
สุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทำนอำหำรท่ีสะอำด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมำณเหมำะสมตำมวัย มีกำรควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ ำทุกวันอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรชั่งน้ ำหนัก วัด
ส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมออกก ำลังกำยหน้ำเสำธงก่อนเข้ำเรียนทุกวันพฤหัสบดีจัดหำ อุปกรณ์ ซ่อมแซม
สนำมเด็กเล่นให้มีควำมปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตรำย มีกฎ กติกำ ข้อตกลง
ในกำรดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจำกอันตรำย มีกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้แก่เด็กในเรื่องต่ำงๆ เช่น อุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ ำวัน กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กำรจัดกิจกรรมสุขภำพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำยให้กับเด็ก นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬำตำมควำมสำมำรถ มีกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
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กว้ำง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมำ
คำรวะกับผู้ใหญ่ มีมำรยำทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทำย ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน สำมำรถ
รับประทำนอำหำรด้วยตนเองและมีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รู้จักดูแลรักษำควำมสะอำด ท้ังภำยในและ
นอกห้องเรียน โดยกำรจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท ำงำนร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยกำรใช้กิจกรรมกลุ่มในกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน 
และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทน
บุญคณุพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงชำติ 
 2. กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ เชน่  
  2.1 กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ วันพ่อแห่งชำติ วันแม่แห่งชำติ วันไหว้ครู เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เอำสิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตน มีควำม
อดทน มีควำมม่ันใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสัมมำคำรวะกับผู้ใหญ่ มีมำรยำทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทำย  
  2.2 กำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วำดภำพ ระบำยสี เพื่อสร้ำงจินตนำกำร
และมีอำรมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ำกิจกรรมด้วยควำมสนุกสนำน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกห้องเรียน 
โดยครูได้ด ำเนินกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และมีกำรจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่ำน ให้เด็กได้แสดงออกตำมศักยภำพของตน   
  2.3 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็ก ให้เด็กได้มีทักษะ
ทำงด้ำนกำรสื่อสำร มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกำรทดลอง กำรสังเกต 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รู้จักแก้ปัญหำ  
  2.4 กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ให้เด็กมีร่ำงกำยเติบโต
ตำมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย สำมำรถดูแลสุขภำพและหลีกเลี่ยงต่อสภำวะท่ี
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข       มีอำรมณ์
แจ่มใส ร่ำเริง สนุกสนำน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีสติปัญญำเรียนรู้ได้ตำมกิจกรรมประจ ำวัน
อย่ำงดี 
 3. กำรจัดกิจกรรมโครงงำนเพื่อกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว   กล้ำ
ซักถำมเพื่อค้นหำค ำตอบ เช่น  
  3.1 กำรจัดกิจกรรมหนูรักภำษำไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทำงภำษำ มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
ส่งเสริมให้เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำนิทำนท่ีตนเองอ่ำนให้ครูและเพื่อนฟัง  
  3.2 มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในระดับต่ำงๆ 
เช่น กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน, กำรแข่งทักษะวิชำกำรโรงเรียนเอกชนในจังหวัด และที่อื่นๆ จัดข้ึน  
  3.3 มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปะโดยกำรวำดภำพระบำยสี กำรตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้
เด็กได้เสนอผลงำนด้วยภำษำท่ีเหมำะสมตำมวัย จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภำยนอก เรียนรู้นอกสถำนท่ี แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 
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     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพท่ีได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนำกำรทั้งสี่ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มหีลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสตูร
กำรศึกษำปฐมวัย 

√    

 1.2 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชำกำร 

√    

 1.3 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เนน้กำรเรียนรูผ้่ำนกำรเล่น และ
กำรลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

√    

 1.4 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและ
ควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและกลุ่มเปำ้หมำยเฉพำะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

√    

 1.5 มีกำรประเมนิ ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนำหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

√    

2 จัดครูใหเ้พียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชัน้เรียน  √    
 2.2 จัดครใูหม้ีควำมเหมำะสมกับภำรกิจกำรจัดประสบกำรณ์ √    
 2.3 จัดครูไม่จบกำรศึกษำปฐมวัยแต่ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย √    
 2.4 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย √    
 2.5 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัยและผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย √    
3 ส่งเสรมิให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ ์   5 ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร

วิเครำะห์และออกแบบหลักสูตรสถำนศกึษำ 
√    

 3.2 ส่งเสรมิครูให้มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก  

√    

 3.3 ส่งเสรมิครูใช้ประสบกำรณ์ส ำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล 

√    

 3.4 ส่งเสรมิให้ครูมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเดก็และครอบครัว √    
 3.5 ส่งเสรมิให้ครูพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้ชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้ทำงวชิำชีพ (PLC)  
√    

4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย √    
 4.2 จัดสภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนที่ค ำนึงถงึควำมปลอดภัย √    
 4.3 ส่งเสรมิให้เกิดกำรเรียนรู้ทีเ่ป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เลน่แบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
√    

 4.4 จัดให้มมีุมประสบกำรณ์หลำกหลำย มีสื่อกำรเรียนรู้ ทีป่ลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนทิำน สื่อจำกธรรมชำติ สื่อ
ส ำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยีกำรสืบเสำะหำควำมรู ้

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพท่ีได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก √    

5 ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรจดัประสบกำรณ ์

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ ำนวยควำมสะดวกและใหบ้ริกำรสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ 

√    

 5.2 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตและใช้สื่อในกำร
จัดประสบกำรณ ์

√    

 5.3 มีกำรนิเทศตดิตำมกำรใช้สื่อในกำรจัดประสบกำรณ ์ √    

 5.4 มีกำรน ำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใชส้ื่อมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำ 

√    

 5.5 ส่งเสรมิ สนบัสนนุกำรเผยแพร่กำรพัฒนำสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
กำรจัดประสบกำรณ ์

√    

6 มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปดิโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝำ่ยมี
ส่วนร่วม 

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

√    

 6.2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำทีส่อดรบักับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดและด ำเนินกำรตำมแผน 

√    

 6.3  มีกำรประเมนิผลและตรวจสอบคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ √    
 6.4  มีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน และจัดท ำรำยงำนผล          

กำรประเมินตนเองประจ ำปี และรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง          
ใหห้น่วยงำนตน้สังกัด 

√    

 6.5 น ำผลกำรประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมสี่วนร่วม  

√    

7 เพิ่มเตมิประเด็นพิจำรณำได ้     
 7.1-7.5     

  สรปุผลการประเมิน       =       ผลรวมผลส ำเรจ็ทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                 จ ำนวนประเด็นพิจำรณำ 
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ยอดเยี่ยม 

  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลส ำเร็จ =   จ ำนวนข้อทีป่ฏิบตัิในแต่ละประเด็นพิจำรณำ 

 
 
 
 
 

   

 

           แปลผลการประเมนิคณุภาพท่ีได ้
ปฏิบตัิ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ  ก ำลังพัฒนำ 

ปฏิบตัิ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

ปฏิบตัิ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ด ี
ปฏิบตัิ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
ปฏิบตัิ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉล่ียผลการประเมนิคณุภาพท่ีได ้
1.00 – 1.49 ระดับคุณภำพ     ก ำลังพัฒนำ 

1.50 –2.49 ระดับคุณภำพ     ปำนกลำง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภำพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคุณภำพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภำพ      ยอดเยีย่ม  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนจิรดำได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถำนศึกษำไว้อย่ำงชัดเจน มีองค์ประกอบท่ีส ำคัญเพื่อท่ีจะขับเคลื่อนกำรศึกษำระดับปฐมวัยได้แก่ กำรพัฒนำ
วิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจำรณำจำกวัยของเด็ก ประสบกำรณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนำเด็ก
ทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู ้   มีกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรให้มีศักยภำพ ส ำหรับด้ำนระบบกลไก กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรับรู้ และควำมเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยได้มีบทบำทในกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรศึกษำ โดยให้มีกำรประสำน
ควำมร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 
 โรงเรียนจิรดำได้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
พัฒนำเด็ก ท้ังด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญำ คือ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษำหำข้อมูลทำงโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์    ของเล่น ของใช้ 
เครื่องนอน เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมำะสม สะอำด ปลอดภัย ให้มีมุม
หนังสือท่ีจ ำเป็นต่อพัฒนำกำรของเด็ก ให้เพียงพอและเหมำะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนำม เครื่องเล่นน้ ำ เล่น
ทรำย ท่ีเหมำะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีส ำหรับแปรงฟัน ล้ำงมือ ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย ห้องน้ ำห้องส้วม พร้อม
อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำเป็น
รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อม เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ินจัดครูท่ีเหมำะสมกับกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ คือมีครูประจ ำกำรท่ีจบกำรศึกษำปฐมวัยและมีครูพี่เลี้ยงท่ีผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนกำรดูแลเด็กปฐมวัย ส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องrพัฒนำคุณภำพครูด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งส่งผลให้ครูด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยทุกคนล้วนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล มีประสบกำรณ์
ในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม ทักษะกำรสังเกต และกำรปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครองมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียนท่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ เรียน  ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้ง
แบบรำยบุคคลและรำยกลุ่ม มีมุมประสบกำรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยท่ีได้จำกธรรมชำติหรือสื่อในชุมชน 
มุ่งเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ มีกำร
จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อ
พัฒนำครูอย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรประเมินผลตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
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     มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ  บรรจ ุ
ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำน อย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 

  80 6 6 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีกำรวิเครำะหข์้อมูลเด็กเป็นรำยบคุคล √    6 100  

 1.2 จัดท ำแผนและใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์
จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูรสถำนศึกษำ 

√    6 100  

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนำกำรเดก็ครบ
ทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์จิตใจ 
ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ โดย ไมมุ่่งเน้น
กำรพัฒนำด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดยีว 

√    6 100  

2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์
ตรง เล่นและปฏบิัติอย่ำงมีควำมสขุ 

  80 6 6 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบกำรณ์เดมิ 

√    6 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมอย่ำง
อิสระ ตำมควำมต้องกำรควำมสนใจ 
ควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรู้ของ
เด็กเปน็รำยบุคคล หลำกหลำยรูปแบบจำก
แหล่งเรียนรู้ทีห่ลำกหลำย 

√    6 100  

 2.3  เด็กได้เลือกเลน่ เรียนรู้ลงมือ กระท ำ และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

√    6 100  

3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวยั 

  80 6 6 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอำด ปลอดภัย และอำกำศถ่ำยเท
สะดวก 

√    6 100  

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงำนเด็ก พ้ืนที่ส ำหรับ
มุมประสบกำรณ์และกำรจัดกิจกรรม 

√    6 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดภำพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ำยนิเทศ กำรดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

√    6 100  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ 
ระยะควำมสนใจ และวิถีกำรเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหำ
ค ำตอบ เป็นต้น 

√    6 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ บรรจ ุ
ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง
และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจดัประสบกำรณ์และ
พัฒนำเด็ก 

  80 6 6 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนำกำรเด็กจำกกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ ำวันด้วยเครื่องมือและวิธีกำรที่
หลำกหลำย  

√    6 100  

 4.2 วิเครำะห์ผลกำรประเมนิพัฒนำกำรเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

√    6 100  

 4.3 น ำผลกำรประเมินที่ได้ไปพัฒนำคณุภำพ
เด็กอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

√    6 100  

 4.4 น ำผลกำรประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

√    6 100  

5 เพิ่มเตมิประเด็นพิจำรณำได ้        
 5.1 ………        

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลกำรประเมินทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                จ ำนวนประเด็นพจิำรณำ 

100 ยอดเยี่ยม 

 หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 วิธีค ำนวณ 

*** ผลกำรประเมิน  (รอ้ยละ)    =      100 x จ ำนวนครผู่ำนเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก ำหนด  
                                                                    จ ำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลกำรประเมินคุณภำพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก ำลังพัฒนำ   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปำนกลำง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยีย่ม  

จุดเน้นและกระบวนการพฒันาที่ส่งผลตอ่ระดบัคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

จัดกำรศึกษำปฐมวัยมุ่งเน้นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำรในทุกๆ ด้ำน  ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตซึ่งเป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็นสุข ภำยใต้ ค ำว่ำ เก่ง ดี มีสุข ประสบกำรณ์ใน
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รูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้ แบบเรียนผ่ำนเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบกำรณ์ตรง เกิดกำรเรียนรู้และมีกำรพัฒนำท้ัง
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งสำมำรถยืดหยุ่นได้ ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย จัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนำกำรในทุกๆ ด้ำนให้เหมำะสมกับวัย ดังนี้  ด้ำนร่ำงกำย พัฒนำกำรเคลื่อนไหวทำง
ร่ำงกำย เด็กเคลื่อนไหวอย่ำงเหมำะสมตำมจินตนำกำรเพื่อให้ร่ำงกำยทุกส่วนท้ังกล้ำมเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักกำรรอคอย กล้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีควำมรับผิดชอบด้ำนสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ด้ำนสติปัญญำ มีควำมคิดร่วมยอด 
รู้จักกำรแก้ปัญหำ สื่อสำรและมีทักษะควำมคิดพื้นฐำนแสวงหำควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย จัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบกำรณ์โดยตรงจำกกำรเรียนผ่ำนกำรเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
กำรเรียนรู้รำยกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดควำมมีน้ ำใจ ควำมสำมัคคี กำรแบ่งปัน และกำรรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข จัดบรรยำกำศ ในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมควำมสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยำกำศเต็มไป
ด้วยควำมอบอุ่น  ควำมเห็นอกเห็นใจ มีควำมเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภำยนอกท่ีกระตุ้นให้
ผู้เรียนรักกำรอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนห้องเรียนมีบรรยำกำศ 
แจ่มใส  กว้ำงขวำงพอเหมำะ มีมุมส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ มีกำรตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อกำร
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย จำกกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  และกำรจัดกิจวัตรประจ ำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรสังเกต  
กำรสอบถำม  กำรส ำรวจ และกำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น ำผลกำร
ประเมินไปพัฒนำศักยภำพของเด็กและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำครูอย่ำง
เพียงพอและท่ัวถึง มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย มีกำรประเมินผลตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยทุกฝ่ำย
มีส่วนร่วม พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง 
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    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน        

1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  
กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 

  
80 96 92 95.83 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทกัษะในกำรอ่ำนใน
แต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

√ 

   

90 93.75  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทกัษะในกำรเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

√ 

   

91 94.79  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทกัษะในกำรส่ือสำร
ในแต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

√ 

   

92 95.83  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทกัษะในกำรคดิ
ค ำนวณในแต่ละดบัชั้นตำมเกณฑท์ี่
สถำนศึกษำก ำหนด 

√ 

   

93 96.88  

2 มีควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ คดิอยำ่ง
มีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ 

  

80 96 92 95.83 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมคีวำมสำมำรถในกำร
คิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่ำงรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำร
ตัดสินใจ 

√ 

   

90 93.75  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมกีำรอภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคดิเห็น  

√ 
   

93 96.88  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมกีำรแกป้ญัหำอย่ำงมี
เหตุผล 

√ 
   

92 96.83  

3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม   80 96 91 94.79 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมคีวำมสำมำรถในกำร
รวบรวมควำมรู้ได้ทั้งตัวเองและกำรท ำงำน
เป็นทีม 
 

√ 

   

90 93.75  



50 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถเชือ่มโยงองค์
ควำมรู้และประสบกำรณม์ำใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ อำจเป็นแนวควำมคดิ 
โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 

√    91 94.79  

4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 

  80 96 95 98.69 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

√    95 98.96  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำ
ตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู ้กำรสื่อสำร กำร
ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 

√    95 98.96  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

  80 96 94 97.92 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผูเ้รียนบรรลุกำรเรียนรูต้ำมหลักสตูร
สถำนศึกษำ 

√    94 97.92  

6 มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดตี่องำน
อำชีพ 

  80 96 96 100 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและ
เจตคติที่ดใีนกำรศึกษำต่อ  

√    96 100  

 6.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและ
เจตคติที่ดใีนกำรจัดกำร กำรท ำงำนหรอืงำนอำชีพ 

√    96 100  

7 โรงเรียนเพิ่มเตมิได ้        
 7.1...        
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน        

1 กำรมีคณุลักษณะและค่ำนยิมทีด่ตีำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

  80 96 96 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนมพีฤติกรรมเปน็ผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ   

√    95 98.96  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมคี่ำนิยมและจิตส ำนกึตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด โดยไมข่ัดกบักฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดขีองสังคม 
 
 
 
 
 

√    96 100  



51 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

2 ควำมภมูิใจในท้องถิน่และควำมเป็นไทย   80 96 96 100 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีควำมภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่ำของควำมเป็นไทย  
√    96 100  

2.2 ร้อยละของผูเ้รียนมสี่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิัญญำไทย 

√    96 100  

3 กำรยอมรับท่ีจะอยู่รว่มกนับนควำมแตกตำ่ง
และหลำกหลำย 

  80 96 96 100 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรบัและอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ วัย  เชื้อชำติ 
ศำสนำ ภำษำวัฒนธรรม ประเพณี 

√    96 100  

4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม   80 96 95 98.96 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีกำรรักษำสขุภำพกำย 

สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม และแสดงออกอย่ำง
เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย  

√    95 98.96  

4.2 ร้อยละของผูเ้รียนสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำง
มีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

√    95 98.96  

5 โรงเรียนเพิ่มเตมิได ้        
 5.1...        

                สรปุผลการประเมิน    =      ผลรวมผลกำรประเมินทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                 จ ำนวนประเด็นพิจำรณำ 

98.23 ยอดเยี่ยม 

หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 
 วิธีค ำนวณ 

*** ผลกำรประเมิน  (รอ้ยละ)    =      100 x จ ำนวนผู้เรยีนผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก ำหนด 
                                                                      จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด  

 แปลผลกำรประเมินคุณภำพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก ำลังพัฒนำ   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปำนกลำง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยีย่ม 
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จุดเน้นและกระบวนการพฒันาที่ส่งผลตอ่ระดบัคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนและสำมำรถเขียนเพือ่กำรสื่อสำรได้ สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง กล้ำคิด กล้ำท ำ และกล้ำแสดงออก สำมำรถท ำงำนและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่ำงมีควำมสุข มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดับดี ผู้เรียนมสีุขภำพรำ่งกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและ
น้ ำหนักส่วนสงูเป็นไปตำมเกณฑ์   
     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพท่ีได ้ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

1 มีเป้ำหมำยวิสยัทัศนแ์ละพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1  ก ำหนดเป้ำหมำยทีส่อดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิน่ วัตถุประสงค์ของแผนกำร
ศึกษำชำติ นโยบำยของรัฐบำลและตน้สังกัด 

√    

 1.2 ก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้ำหมำย แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัด 

√    

 1.3 ก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

 1.4 น ำเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่ำนควำมเหน็ชอบ        
จำกคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

√    

 1.5 น ำเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสำธำรณชน 

√    

2 มีระบบบริหำรจัดกำรคณุภำพของสถำนศึกษำ   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็น

ระบบ  
√    

 2.2  มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติ ติดตำมตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

√    

 2.3  มีกำรบรหิำรอัตรำก ำลัง ทรพัยำกรทำงกำรศึกษำจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกำรนิเทศภำยใน 

√    

 2.4 สถำนศึกษำมีกำรน ำข้อมูลมำใชใ้นกำรพัฒนำสถำนศึกษำ √    
 2.5 สถำนศึกษำใหบุ้คลำกรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

ในกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผดิชอบต่อผลกำร
จัดกำรศึกษำ 

√    

3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 
 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพท่ีได ้ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

 3.2  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ชุมชน และท้องถิ่น 

√    

 3.3  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรทีเ่น้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนเชื่อมโยงวิถีชีวติจริง  

√    

 3.4  ก ำหนดหลักสูตรสถำนศึกษำครอบคลุมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  

√    

 3.5  สถำนศึกษำมีกำรปรบัปรุง และพฒันำหลักสูตรใหท้ันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

4 พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ   5 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำม

เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
√    

 4.2  จัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ √    
 4.3 น ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเข้ำมำใชใ้นกำรพัฒนำ

งำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
√    

 4.4  มีกำรตรวจสอบ ทบทวน กำรปฏิบัติงำนของครู 
บุคลำกร ที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมหรือวิธีกำรที่เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อยำ่งมีคณุภำพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 

√    

 5.2  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน ที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 

√    

 5.3  จัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
เป็นรำยบุคคล และเป็นกลุ่ม 

√    

 5.4  จัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จำกกำรจัดสภำพแวดล้อม
ตำมศักยภำพของผู้เรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษำควำมต้องกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ                  
ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพท่ีได ้ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

 6.3  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

√    

 6.4  ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริกำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 

√    

 6.5  ติดตำมผลกำรใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรบริกำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
 

√    

7 โรงเรียนเพิ่มเตมิได ้     
 7.1-7.5     

   สรปุผลการประเมิน       =      ผลรวมผลส ำเร็จทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                 จ ำนวนประเด็นพิจำรณำ 

5 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลส ำเร็จ =   จ ำนวนข้อที่ปฏิบตัิในแต่ละประเด็นพิจำรณำ 
 

 
 
 
 

 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพฒันาที่ส่งผลตอ่ระดบัคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี                

ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น

การพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูไ้ด้

           แปลผลการประเมนิคณุภาพท่ีได ้
ปฏิบตัิ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ  ก ำลังพัฒนำ 

ปฏิบตัิ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

ปฏิบตัิ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ด ี
ปฏิบตัิ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
ปฏิบตัิ 5 ขอ้    ได้ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉล่ียผลการประเมนิคณุภาพท่ีได ้
1.00 – 1.49 ระดับคุณภำพ     ก ำลังพัฒนำ 

1.50 –2.49 ระดับคุณภำพ     ปำนกลำง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภำพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคุณภำพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภำพ      ยอดเยีย่ม  
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อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด

การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 และนักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ รวมท้ังครูสามารถ             

บูรณาการสือ่การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน และประเมินพัฒนาการผู้เรียน                     

ตามสภาพจริง ดูแล เอาใจใสผู่้เรียนทัว่ถึงมีความต้ังใจและมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ี ขยัน อดทน เสียสละ               

ครูมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองชุมชนและผู้เรียน 

     มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ บรรจ ุ
ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด 

1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบตัิจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตได ้

  

80 7 7 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริง 

√ 

 

  7 100  

 1.2  มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

√ 
 

  7 100  

 1.3  มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำม
ช่วยเหลือพิเศษ  

√ 

 

  7 100  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ และน ำเสนอ
ผลงำน 

√ 

 

  7 100  

 1.5  สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

√ 
 

  7 100  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้

  
80 7 7 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใช้สือ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

√    7 100  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

√    7 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ บรรจ ุ
ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด 

 2.3 สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 

√    7 100  

3 มีกำรบริหำรจดักำรช้ันเรียนเชิงบวก   80 7 7 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีกำรบริหำรจดักำรช้ันเรียน 
โดยเน้นกำรมปีฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

√    7 100  

 3.2 ผู้สอนมีกำรบริหำรจดักำรช้ันเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรกัเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู ้สำมำรถเรียนรูร้่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข 
 

√    7 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยำ่งเป็น
ระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

  80 7 7 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเปน็ระบบ 

√       

 4.2 มขีั้นตอนโดยใชเ้ครื่องมือและวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลทีเ่หมำะสมกับเป้ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู ้

√       

 4.3 เปิดโอกำสใหผู้้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล 

√       

 4.4 ใหข้้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใชใ้น
กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้

√ 
      

5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำร
จัดกำรเรยีนรู ้

 
 80 7 7 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู ้

√ 
      

 5.2 น ำข้อมูลป้อนกลบัไปใชใ้นกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูข้องตนเอง 

√       

6 โรงเรียนเพิ่มเตมิได ้        

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลกำรประเมินทุกประเด็นพิจำรณำ 
                                                จ ำนวนประเด็นพจิำรณำ 

7 ยอดเยี่ยม 

 หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
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 วิธีค ำนวณ 
*** ผลกำรประเมิน  (รอ้ยละ)    =      100 x จ ำนวนครผู่ำนเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก ำหนด  
                                                                    จ ำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลกำรประเมินคุณภำพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก ำลังพัฒนำ   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปำนกลำง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยีย่ม  

จุดเน้นและกระบวนการพฒันาที่ส่งผลตอ่ระดบัคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

    ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด               
และได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจากท่ีปรึกษาของโรงเรี ยน ผู้อ านวยการ        
และหัวหน้างาน 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่
1 

คุณภาพของเดก็ ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนำด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ี และดแูลควำมปลอดภยัของตนเองได ้ ยอดเยี่ยม 
2. มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
3. มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ชว่ยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกทีด่ีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคดิพื้นฐำน และแสวงหำ
ควำมรู้ได ้

ยอดเยี่ยม 

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได้...  
มาตรฐานที ่

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนำกำรท้ังสี่ด้ำน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพยีงพอกับชั้นเรยีน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครมูีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดัประสบกำรณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อยำ่งปลอดภยัและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

5. ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจดั
ประสบกำรณ ์

ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกีย่วข้องทกุฝ่ำยมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
7. โรงเรียนเพิ่มเตมิได้...  

มาตรฐานที ่
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกดำ้น อยำ่งสมดลุเต็มศกัยภำพ ยอดเยี่ยม 
2. สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณต์รง เล่นและปฏิบตัิอยำ่งมีควำมสุข ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวยั ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจดัประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

5. โรงเรียนเพิ่มเตมิได้...  
มาตรฐานที่

.... 
  

สรุปผลการประเมนิคุณภาพระดบัปฐมวัย ยอดเยี่ยม 
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การคิดระดับคุณภาพของสรปุผลการประเมินคุณภาพ 
1. กำรแปลผลระดับคุณภำพของประเด็นพิจำรณำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปำนกลำง  =   2 
  ก ำลังพัฒนำ  =   1 
 

2. หำระดับคุณภำพของแต่ละมำตรฐำน ดังนี ้
2.1 หำคะแนนเฉลีย่ของแต่ละมำตรฐำนโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมำตรฐำน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจำรณำของแต่ละมำตรฐำน 

               จ ำนวนประเดน็กำรพิจำรณำ 
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมำตรฐำนเป็นระดับคุณภำพ  

 

  เช่น คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนท่ี 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 
            4                 4 

หมำยเหต:ุ ทศนิยมต่ ำกว่ำ .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดข้ึน 
3. หำระดับคุณภำพของสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ ดังนี ้

3.1 หำคะแนนเฉลีย่ของสรุปผลกำรประเมินคุณภำพโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ = ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของแต่ละมำตรฐำน 
                              จ ำนวนมำตรฐำน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลกำรประเมินเป็นระดับคุณภำพ  
เช่น คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98    = 4.33    = ดีเลิศ 

                       3                    3 
หมำยเหต:ุ ทศนิยมต่ ำกว่ำ .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดข้ึน 
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*** สรุปผลกำรประเมินคุณภำพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 

       ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ยอดเยี่ยม 

2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ 

ยอดเยี่ยม 

3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 

6. มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

7. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ยอดเยี่ยม 

8. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

9. กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ยอดเยี่ยม 

10. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

1. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...  

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

6. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...  
มำตรฐำนที…่.   
มำตรฐำนที…่.   

สรุปผลการประเมนิคุณภาพระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
    ระดบัปฐมวัย 

คุณภำพของเด็ก 
1.เด็กมีร่ำงกำยเติบโตตำมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย สำมำรถดูแลสุขภำพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะท่ีเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข มีอำรมณ์แจ่มใส ร่ำเริง สนุกสนำน 
ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีสติปัญญำเรียนรู้ได้ตำมกิจกรรมประจ ำวันอย่ำงดี 
 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ให้บริกำรด้ำนสือ่เทคโนโลยสีำรสนเทศ อุปกรณเ์พือ่สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคคลกร
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงตอ่เนือ่ง 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเดก็เป็นส ำคัญ 
1.เด็กมีพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำนอย่ำงสมดุล เด็กมีกำรเรียนรูจ้ำกกำรเล่นและปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลำกหลำย มี
บรรยำกำศ สภำพห้องเรียนเอื้อตอ่กำรเรียนรู้ โดยประเมนิผลเด็กดว้ยเครือ่งมือและวิธกีำรท่ีหลำกหลำยจำก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ ำวนั 

 
 
    ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คุณภำพของผู้เรียน 
1. นักเรียนอ่ำนหนงัสือออกและสำมำรถเขียนเพื่อกำรสื่อสำรได้ทุกคน สำมำรถใช้เทคโนโลยี  ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง กล้ำคิด กล้ำท ำ และกล้ำแสดงออก สำมำรถท ำงำนและอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดับดี ผู้เรียนมสีุขภำพรำ่งกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและ
น้ ำหนักส่วนสงูตำมเกณฑ์           
2. นักเรียนให้ควำมรว่มมือในกำรท ำกิจกรรมเป็นอยำ่งดี มีควำมกระตือรือร้นและสนใจในกำรเข้ำรว่มกิจกรรม 
3. นักเรียน มีควำมประพฤติตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำน ฟัง ดู เขียน ภำษำไทยอยู่ในระดับดี 
5. นักเรียนได้แสดงศักยภำพของตนเอง ตำมควำมถนัด ควำมสนใจในด้ำนวชิำกำร ศิลปะและบันเทิง 
6. นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งม่ันในกำรเรียน เพื่อท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของตนเองอยู่ในระดับท่ีดีท่ีสุด เพือ่ใช้ใน
กำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในอนำคต 
7. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการการ
เรียนรูร้ะหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้
8. โรงเรียนมีกฎระเบยีบวินัยท่ีสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
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คุณภำพของผู้เรียน 
9. โรงเรียนสนับสนุนในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
10. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสรมิควำมรู้ควำมสำมำรถของนกัเรียนเป็นจ ำนวนมำก และมีกำรมอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดเีด่น เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้นักเรยีนคนอื่นได้ท ำตำม 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. บริหำรงำนโดยใช้หลักกำรมีส่วนรว่ม  มีกำรกระจำยอ ำนำจ กำรประชุมแบบมีส่วนรว่มกำรก ำหนดวสิัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย ท่ีชัดเจน  ปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ี
สอดคลอ้งกับควำมต้องกำรพฒันำและนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มุ่งเน้น กำรพัฒนำให้ผู้เรียน มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพของนกัเรียน และให้กำรสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมหรอื
โครงกำรต่ำง ๆ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจดับรรยำกำศ สภำพแวดลอ้มท่ีเอื้อตอ่กำรเรียนรู้ รวมท้ังครูสำมำรถบูรณำกำรสือ่กำร
เรียนกำรสอนได้เป็นอยำ่งดีสง่ผลต่อพัฒนำกำรผูเ้รียน และประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน ตำมสภำพจริง ดูแล เอำใจ
ใส่ ผู้เรยีนท่ัวถึงมีควำมต้ังใจและมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ขยัน อดทน เสียสละครูมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำง
ผู้ปกครองชุมชนและผู้เรียน 

 
4.  จุดควรพฒันา 
  ระดับปฐมวัย 

คุณภำพของเด็ก 
1.ด้ำนกำรมีควำมคิดรวบยอด กำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรอ่ำน กำรท ำกิจกรรมเสริมสตปิัญญำให้เหมำะสมตำมวัย 
กำรพัฒนำและปลูกฝังในเรือ่งสุขนิสัยท่ีดี เช่น กำรล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร ล้ำงมือก่อนออกจำกห้องน้ ำ 
ห้องสว้ม และกำรเลอืกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ใหเ้ป็นนิสัย กำรยืนตรงเมือ่ได้ยนิเพลงชำติ กำรใช้ค ำพูด
ขอบคุณ ขอโทษ กำรใชว้ำจำสุภำพเหมำะสมกับวัย 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ กำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย 
พอเพียง มีก ำหนดแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงชัดเจนและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตและใช้สื่อใน
กำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเดก็เป็นส ำคัญ 
1.จัดอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย กำรพัฒนำเครื่องเล่นสนำมและระบบสำธำรณูปโภค และจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน 

  
 



63 
 

 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คุณภำพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนยังตอ้งได้รับกำรพฒันำด้ำนจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบ ระเบียบมีวินัยและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่อง
ควำมประหยัดอดออม รู้จักใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงูสุด พฒันำทักษะในด้ำนอื่น ๆ 
นอกเหนือจำกกลุ่มสำระ รวมท้ังพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณกำรคิดวิเครำะห์  
ไตร่ตรอง  สังเครำะห์ ให้สำมำรถแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ให้ผู้ปกครองและผูเ้รียนมีบทบำทในกำร
สนับสนุนทำงวชิำกำร  กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น นวัตกรรม อุปกรณ์ปฏิบัติกำรวิชำต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ในกำร
เรียนกำรสอนเพือ่พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
1. โรงเรียนควรมีห้องสมุดท่ีทันสมัยหรือหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือเพียงพอและหลำกหลำย สำมำรถให้
ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำได้สะดวกและรวดเรว็ 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 

5.1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ชัดเจนข้ึน 
 5.2 กำรส่งเสริมให้ครูเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั กำรจัดท ำกำรวจิัยในชั้น 
         เรียนเพือ่พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภำพ 
 5.3 กำรพัฒนำบุคลำกรโดยสง่เข้ำรับกำรอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นงำนท่ีได้รับมอบหมำย ติดตำมผลกำร 
         น ำไปใช้และผลที่เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
 5.4 กำรพัฒนำสถำนศึกษำใหเ้ป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน   
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

6.1 การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
    6.2 การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
    6.3 สื่อการเรยีนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นควา้ 
    6.4 วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนและทักษะกระบวนการ 
    6.5 ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวชิาการอย่างตอ่เนือ่ง 
    6.6 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
    6.7 ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
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กระบวนการพฒันาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1. พัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียน 
2. พัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดค ำนวณ 
3. พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ 
4. พัฒนำทักษะกำรเล่นดนตรีสำกล 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


