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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ท่ีระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งเป็นผลการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของ
เด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนรายงานผล การจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใ ช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 

                         นายภักดี   จ านงค์ 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

                         30 เมษายน 2563 
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ส่วนที่ 1   
บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 ถนนเอเซีย ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จนถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนห้องเรียนท้ังหมด 23 ห้องเรียน เนื้อท่ี 14 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา            
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียน 642 คน และข้าราชการครูจ านวน 27 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 4 คน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยโดยภาพรวมและรายมาตรฐานท้ัง 3 มาตรฐาน 
มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมค่ายกลางวันเด็ก
ปฐมวัย (DAY CAMP) กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี กิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างครูและผู้ปกครอง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรมจัดท าศูนย์เด็กปฐมวัย และปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
แผนการยกระดับให้สูงขึ้นในปีต่อไปคือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย และโครงการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาในทุกด้าน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและรายมาตรฐานท้ัง 3 
มาตรฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทางโรงเรียนมีโครงการดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการพัฒนาส่ือและนวตกรรม โครงการ
ห้องสมุดขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ  
Shopping & Learning market โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านดนตรี และศิลปะ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน โครงการดอกบัวร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน แผนการยกระดับให้สูงขึ้นในปีต่อไปคือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และโครงการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาในทุกด้าน 
 ความโดดเด่นของโรงเรียน คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาตร์ 
และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบ PAYOM * C Model การปฏิบัติท่ีดี คือ การปฏิบัติท่ีดี
ของโรงเรียนประกอบด้วย 1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการ 2) การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 3) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนแห่งการอ่านและ
การเรียนรู้  
 ความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนต้องการอัตราก าลังครูเนื่องจากไม่เพียงพอ
จ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  อีกท้ังทางโรงเรียนยังต้องการส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และงบประมาณใน
การบริหารจัดการ  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

      1. ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 ท่ีอยู่: หมู่ท่ี 2  บ้านป่าพะยอม ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

รหัสไปรษณีย์ 93210 
 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
 โทรศัพท์: 0-7484-1277 โทรสาร : -   E-Mail : papayomschool@gmail.com 
  Website: http://anubanpaphayom.ac.th  Facebook: โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง                   
 ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถในการแข่งขัน ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                
 เป็นท่ียอมรับของชาวอ าเภอป่าพะยอม” 

พันธกิจ(Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบการการวัดผลประเมินผลสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 6. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ  
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ   

       2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 2.1 ช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน   
       นายภักดี  จ านงค์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เบอร์โทรศัพท์ 080-701-9856  E-Mail : Pakdee07@gmail.com 

http://anubanpaphayom.ac.th/
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2.2 ช่ือรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางล ายอง จันทร์ทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 

       3. ข้อมูลครูและบุคลากร  
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ

เฉลี่ย 

ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 
ต่่ากว่า 

ป.ตรี 
ป. ตรี 

สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 56 32 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 59 32 
ครูประจ าการ 2 24 - 17 9 43 14 
ครูอัตราจ้าง - 4 - 4 - 34 11 
นักการ  ภารโรง 1 - 1 - - 45 - 
ครูมาช่วยราชการ - - - - - - - 
ครูไปช่วยราชการ - - - - - - - 

ครูผู้ทรงคุณค่า - - - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - 1 - 43 5 

พี่เล้ียงเด็กพิการ - - - - - - - 

รวม 
4 30 

1 22 11 47 19 
34 

 

-  มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก      จ านวน   30   คน   (96.77%) 

 -  มีครูท่ีสอนตามความถนัด        จ านวน   1     คน   (3.23%) 

 -  ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู      คนละ    23   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 -  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีท่ีผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนา 
เฉล่ียคนละ 18 ครั้ง/ป ี
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        4. ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2562 รวมท้ังส้ิน 642  คน 
- จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  221 คน 
- จ านวนนักเรียนยนอกเขตพื้นท่ีบริการ 421  คน  

 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ่านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 3 34 29 63 21  
อ.3  3 29 35 64 21 
รวม 6 63 64 127 21 
ป.1 3 36 49 85 28 
ป.2 3 52 38 90 30 
ป.3 3 48 50 98 32 
ป.4 3 36 50 86 28 
ป.5 3 54 40 94 31 
ป.6 2 24 38 62 31 
รวม 17 250 265 515 30 

รวมทั้งหมด 23 313 329 642  

 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินอื่นๆ 

5.1 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  ๒ 

พัฒนาการ 
จ่านวนเด็ก            
ที่ประเมิน 

จ่านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย 63 62 1 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 63 63 0 0 
3.  ด้านสังคม 63 63 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 63 60 0 0 
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ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  ๓ 

พัฒนาการ 
จ่านวนเด็ก            
ที่ประเมิน 

จ่านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย 64 64 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 64 57 7 0 
3.  ด้านสังคม 64 63 1 0 
4.  ด้านสติปัญญา 64 60 4 0 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ข้ึนไป  

          ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563) 
 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ป.1 57 64 59 63 58 45 82 79 63 
ป.2 48 64 71 64 56 66 73 79 81 
ป.3 69 52 60 55 55 46 73 73 60 
ป.4 23 44 44 61 62 35 78 79 74 
ป.5 58 34 43 66 74 40 74 75 66 

ป.6 37 30 42 44 46 21 48 47 37 
รวม 292 288 319 353 351 253 428 432 381 

ร้อยละ 64.32 63.44 70.26 77.75 77.31 55.73 94.27 95.15 83.92 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
       ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชัน้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 85 0 12 35 38 73 85.88 
ป.2 90 0 5 53 32 85 94.44 
ป.3 98 0 21 56 21 77 78.57 
ป.4 86 0 8 35 43 78 90.70 
ป.5 94 0 13 14 67 81 86.17 
ป.6 62 0 1 24 37 61 98.39 
รวม 515 0 60 217 238 455 88.35 

 
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

         ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 85 0 0 32 53 85 100 
ป.2 90 0 0 8 82 90 100 
ป.3 98 0 0 42 56 98 100 
ป.4 86 0 0 9 77 86 100 
ป.5 94 0 3 12 79 91 96.81 
ป.6 62 0 0 22 40 62 100 
รวม 515 0 3 125 387 512 99.42 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
       การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
       ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส ำคัญ ผลกำรประเมิน ระดับ 
ผ่ำนขึ้นไป 

 
ร้อยละ ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร 0 4 18 40 62 100 
๒. ความสามารถในการคิด 0 13 17 32 62 100 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  0 17 14 31 62 100 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 4 20 38 62 100 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 1 16 45 62 100 

รวม     62 100 

 
5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมิน ร้อยละ 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ป.1 85 85 0 100 

ป.2 90 90 0 100 

ป.3 98 98 0 100 

ป.4 86 86 0 100 

ป.5 94 94 0 100 

ป.6 62 62 0 100 

รวม 515 515 0 100 
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ผลการประเมินความสามรถดา้นการอ่านของผู้เรียน RT 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2 62

 .2 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 .2.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                 
ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 

ระดับโรงเรียน 49.43 73.19 61.31 
ระดับเขตพื้นท่ี 61.80 69.10 65.45 
ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) คะแนนเฉล่ียร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ควำมสำมำรถ 

จ ำนวนและร้อยละของนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีมำก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
อ่านออกเสียง 30 35.71 13 15.47 15 17.85 26 30.95 

การอ่านรู้เรื่อง 50 59.52 17 20.23 10 11.90 7 8.33 
รวม ๒ สมรรถนะ 36 42.85 20 23.80 14 16.66 14 16.66 
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3)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 - 2562
เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 36.72 49.43 +12.71 
การอ่านรู้เรื่อง 52.12 73.19 +21.07 
รวม ๒ สมรรถนะ 44.42 61.31 +16.89 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
      1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย 51.14 46.00 46.46 
ด้านคณิตศาสตร์ 57.68 45.64 44.94 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 54.41 45.82 45.70 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ

ปีการศึกษา 2 61 36.72 52.12 44.42

ปีการศึกษา 2 62 49.43 73.19 61.31

36.72

52.12
44.4249.43

73.19
61.31
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ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ปีการศึกษา 2 61 2 62
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   2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

           ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 63.09 51.14 - 11.95 
ด้านค านวณ 57.89 57.68 - 0.21 
ด้านเหตุผล 55.63 - - 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน  8.87 54.41 - 4.46 
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63.09
57.89 55.63

58.87

51.14
57.68

0

54.41

ด้านภาษา ด้านค่านวณ ด้านเหตุผล รวมความสามารถทั้ง 
3 ด้าน

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 - 2562

                                

 
 .2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

           1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.44 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 48.09 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 38.04 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 37.66 30.86 34.42 

รวม 44. 6 36.18 37.99 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2 61 ปีการศึกษา 2 62 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 65.49 54.44 49.07 
คณิตศาสตร์ 50.57 48.09 32.90 
วิทยาศาสตร์ 43.46 38.04 35.55 
ภาษาอังกฤษ 38.63 37.66 34.42 

รวม 49. 4 44. 6 37.99 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศึกษา 2 62

คะแนนเฉล่ีย ระดับโรงเรียน

คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพฐ.

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ
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 .3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ     
5.3.1  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy  

 
ระดับชั้น 

จ่านวนนักเรียน (คน) รูปแบบหรือลักษณะการจัด 
การเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะ  

Digital Literacy 
ทั้งหมด ได้รับการ

เรียนรู้ 
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

ป.1 85 85 85 โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีกิจกรรม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือ DLIT, 
YouTube, วิทยาการค านวณ, 
บทเรียนส าเร็จรูป, การสอนโดยใช้
โปรแกรม PowerPoint, word  

ป.2 90 90 90 
ป.3 98 98 98 
ป.4 86 86 86 
ป.5 94 94 94 
ป.6 62 62 62 
รวม 515  1   1  
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6.ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2 61 กับ ปีการศึกษา 2 62) 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษา/ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

2 61 
ปีการศึกษา 

2 62 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษา/ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

2 61 
ปีการศึกษา 

2 62 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนจัดประสบการณ์ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ โดยมีครูประจ าช้ัน ห้องเรียนละ 1 คน ดูแลอย่างใกล้ชิด จัดบริการอาหารให้เด็กอย่าง
เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ มีบริการอาหารเสริมนมและอาหารว่าง มีการตรวจสุขภาพของเด็กทุกสัปดาห์ 
ครูมีการสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่า มีการประเมินภาวะโภชนาการเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
และได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน มีการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมท้ัง
นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รู้จักป้องกัน
ตนเองจากโรคภัย อุบัติเหตุ และส่ิงเสพติดให้โทษ ได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการเคล่ือนไหวเต็มตามศักยภาพ 
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมหน้า
เสาธง กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรม Day Camp  กิจกรรมทัศนศึกษา 
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กล้าพูดกล้าแสดงออกตาม
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังยังปลูกจิตส านึ กให้เด็กรักธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยมอบหมายให้เด็กช่วยกันดูแลต้นไม้ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพสะอาด 
เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกถึงการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี ได้รับการฝึกให้รู้จักมีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้มีพัฒนาการด้านสังคมท่ีดี       
มีระเบียบวินัย เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนเองนับถือ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด ฟัง สังเกต พูด 
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยการลงมือปฏิบั ติจริงด้วยตนเอง ตามทักษะกระบวนการของโครงการ               
นักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย และได้รับการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้รับการ 
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ส่งเสริมให้มีทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีม  เปิดโอกาสให้รู้จักคิด วางแผน ตัดสินใจ สร้างสรรค์ผลงานได้
ตามความคิดและจินตนาการเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้  กล้าพูด กล้าถาม ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน 
โดยโรงเรียนจัดหาหนังสือไว้บริการในห้องสมุดอย่างหลากหลาย และมีจ านวนมากพอท่ีเด็กสามารถเข้าไป
ศึกษาด้วยตนเอง และยืมกลับบ้านได้ 

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนนุ 
 ครูได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน ตามประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของโรงเรียน จ านวน 127  คน พบว่า 

1. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจ านวน 126 คน มีพัฒนาการด้านร่างกาย          
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 99.21 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.00)  

2. การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ พบว่า เด็กจ านวน 120 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์           
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94.49 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.00)  

3. การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจ านวน 126 คน มีพัฒนาการด้านสังคม               
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 99.21 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.00)  

4. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจ านวน 120 คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94.49 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.00)  

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เด็กมี 
ความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์
และน าส่ิงท่ีดีจากภายนอกมาพัฒนาตนเองต่อไป 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM 
Education โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนแบบ 5 Steps ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
           3. โรงเรียนได้ก าหนดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยในปีการศึกษาต่อไปก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยเพิ่มเติมจากโครงการเดิมดังนี้ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ปฐมวัยในโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรโรงเรียนท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทท้องถิ่น ซึ่งการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือท้ัง
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีครูผู้สอนท่ีมีวุฒิและความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอทุกระดับช้ัน มีส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมท้ังมีส่ือและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีได้
มาตรฐาน  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนนุ 
1. โรงเรียนได้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

น ามาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กให้บรรลุผลด้านพัฒนาการ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ปรากฏเด่นชัด ผลการประเมินปรากฎว่ามีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน โดยนักเรียนจ านวน 6 ห้องเรียนมีครูปฐมวัยจ านวน 6 คน โรงเรียนได้
จัดครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยสอนทุกระดับช้ัน โดยเน้นให้ครูมีการบริหารช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก และ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จนเป็นที่พึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในระดับปฐมวัยเป็นจ านวนมากทุกปีการศึกษา ผลการประเมินปรากฎว่าการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยการสนับสนุนครูทุกคนได้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพท้ังในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือรวมพลังกันในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กผ่านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็กและเน้นพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
ท้ังแบบรายบุคคลและโดยรวม และน าผลการประเมินให้ผู้ปกครองร่วมพิจารณาเพื่อน ามาพัฒนาเด็กตาม
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ผลการประเมินส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 4. โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและเพียงพอส าหรับเด็กทุกระดับช้ัน 
เช่น ห้องเรียนปฐมวัยมีการปรับปรุงให้สวยงาม มีมุมกิจกรรมครบถ้วน มีมุมประสบการณ์ ห้องสมุด ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ จัดโทรทัศน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทุกห้องเรียน มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 
ห้องดนตรีไทย ห้องประชุม ผลการประเมินปรากฎว่าการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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5. การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โรงเรียนได้จัดหาโทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับให้นักเรียนได้
เรียนรู้ เช่น ส่ือประกอบการสอน เพลง คลิปวีดีโอ เกมการศึกษา โปรแกรมจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Wording 
Easy Word)  โปรแกรมฝึกทักษะวาดรูป แต่งภาพส าหรับเด็ก(Kid Painter) ผลการประเมินปรากฎว่าการ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม มีบันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก มีการระดม
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้บริหารเข้าใจถึงปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา มีการกระจายอ านาจการบริหารงานทุกระดับช้ัน มีการ
ประชุมกลุ่มย่อย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเครือข่ายป่าพะยอม เช่น กิจกรรม Day Camp 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีโอกาสรับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอน
และเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าทุกปี จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการประเมิน 
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กร่วมกันจนเป็นความพึงพอใจของ
ทางโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง น าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ผลการ
ประเมินปรากฎว่ามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดต้ังคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตครบทุก
ห้องเรียนเพื่อให้ครูได้ลงมือใช้จนเกิดความช านาญ 
    2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการท างานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น กระตุ้นให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นผู้กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออก 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส่าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการใน  
ทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า ดี เก่ง มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ
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ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการ ในทุก ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่  มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ 
จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ  ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้   มีวินัย
ในตนเอง เล่นรวมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิด รวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา 
ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย รู้จักการต้ังค าถาม และค้นหา
ค าตอบโดยการใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้จากกิ จกรรมกลุ่ม เพื่อ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ช้ันเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียน และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วย
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์         
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนนุ 
ครูได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ครูมีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวกได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมี
ความสุข มีระบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารช้ัน
เรียนอย่างเป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กย่างเต็มศักยภาพ มีการผลิตส่ือ
และนวตกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ เด็ก 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดประสบการร์เรียนรู้ท าให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีอย่างสมดุลรอบด้าน ผลการ
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ประเมินปรากฎว่าการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม  

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงได้เลือกเล่นและลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตาม
มุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีสอดคล้องกับแนวคิด
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning)  การสอนแบบโครงการ  (Project Approach) การ
สอนแบบสะเต็มศึกษา การสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทย กิจกรรมค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย( DAY CAMP ) กิจกรรมรักการอ่าน (นิทานนักอ่านน้อย) ผลการประเมิน
ปรากฎว่าการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

 การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนให้
มีมุมประสบการณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
ในห้องเรียน จัดส่ือคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และระบบอินเทอร์เน็ต ห้องเรียนมีความสวยงาม เน้นความสะอาด 
ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผลการประเมินปรากฎว่าการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย ท้ังแบบประเมิน 
แบบทดสอบ แบบสังเกต รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละครั้ง  น าผลการประเมินพัฒนาเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาให้เด็กต่อไป ผลการประเมินปรากฎว่าการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
1. ส่งเสริมให้เด็กสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและชุมชนภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจใน

งานกิจกรรมค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย Day Camp ของโรงเรียน 
2. ครูมีการน าผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู มาเป็นประเด็นในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

เพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
           3. โรงเรียนได้ก าหนดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยในปีการศึกษาต่อไปก าหนดกิจกรรมการ
วิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย พัฒนาและต่อยอดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมทักษะการเล่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ให้สวยงามและ            
มีความพร้อมใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น กิจกรรมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดประสบการณ์  
 



21 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2562 หน้า 21 
 

และการบริหารจัดการช้ันเรียนปฐมวัย กิจกรรมการทดสอบและประเมินผลพัฒนาการโดยใช้เทคโนโลยี พร้อม
ท้ังน าเทคโนโลยี สู่การรายงานผล และจัดท าสถิติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธภิาพ 
  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
หลากหลายวิธีการ เช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน     
จัดกิจกรรมเรียนรู้ยามเช้าส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละค า คณิตคิดในใจ 
สุภาษิตและค าพังเพย และเล่าข่าวเหตุการณ์ส าคัญ จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการห้องสมุดขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ Shopping & Learning market 
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี และศิลปะ โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  และการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และด้านกีฬาท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น  
 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 
1. ด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนได้ต้ังคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียนขึ้น และรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จ านวน 515 คน)  
ของโรงเรียน  แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของโรงเรียน พบว่า 

1) การประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ พบว่า 
นักเรียนจ านวน 442 คนมีผลการทดสอบ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8 .83 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 
85.00)  
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2) การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญา พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 87. 7 
(สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00)  

3) ผลการประเมินด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 483 คน คิดเป็นร้อยละ 93.89 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 

4) การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ืสาร พบว่า ผู้เรียนมีผล
การประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 515 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 

5) ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า 
ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปจ านวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 

6) ผลการประเมินด้านมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พบว่า ผู้เรียนมีผล
การเรียนในระดับดีขึ้นไป จ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 

7) ผลการประเมินระดับชาติของผู้เรียน  
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า

คะแนนเฉล่ียร้อยละระดับโรงเรียนทุกสาระการเรียนรู้ (44.56) สูงว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกสาระการ
เรียนรู้ (37.99) อยู่ 6.57 การจัดล าดับท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มี
พัฒนาการของล าดับท่ีดีการปีการศึกษาปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ทุกสาระการเรียนรู้ท่ีมี
การทดสอบมีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน(54.41) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ(45.70) อยู่ 8.71  

ผลการทดสอบการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าคะแนนเฉล่ียระดับ
โรงเรียนรวมท้ังสองสมรรถนะ(61.31) สูงกว่าคะแนนฉล่ียในปีการศึกษาท่ีผ่านมา(44.42) อยู่ 16.89 ซึ่งมี
พัฒนาการท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา   

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1)  ผลการประเมินด้านการมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด พบว่า ผู้เรียน
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 99.61 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 
  2) ผลการประเมินด้านการความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 98.83 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 
  3) ผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า ผู้เรียนมี
ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 98.83 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85.00) 
  4) ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป จ านวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 82.91 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 82.00) 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัย

ในการด าเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS โดยมีการด าเนินงานลงสู่ชุมชนท่ีเป็นระบบ 

ท้ังโรงเรียน 
3. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4. ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมี 
การด าเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และโรงเรียน และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ท่ี เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  โรงเรียนมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
การบริหารท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 
 การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงและ
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี(ปีการศึกษา 2562-
2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ตลอดจนก าหนดเป้าประสงค์และได้น าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ เป็นการวางกรอบใน
การพัฒนาโรงเรียนระยะส้ันและระยะกลาง ผลการประเมินปรากฏว่า การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 
5 กลุ่มงาน โดยได้ด าเนินการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมทุกกลุ่มงาน น ารูปแบบการบริหารงานแบบ 
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PAYOM*C MODEL มาขับเคล่ือนกระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินปรากฎว่า การมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ร่วมกับการจัดการรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ YouTube และ Google มีการบริหารเกี่ยวกับ
งานวิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนัด พร้อมท้ังเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ปีละ 
1 ครั้ง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน จัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาดแคลนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมลูกเสือ  แนะแนว ชุมนม สะเต็มศึกษา กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ ผลการประเมินปรากฏว่า การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยส่งครูเข้ารับการอบรม ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ  
เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรภายนอก และเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผลการประเมินปรากฏว่า การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมุ่งเน้นการจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้
เพียงพอ มีความพร้อมสามารถใช้งานได้สะดวก เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนสูงสุด โดยได้ด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน โครงการดอกบัวร่วม
ใจแก้ไขปัญหาขยะ  จัดให้มีห้องสมุดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ง่าย  ผลการ
ประเมินปรากฏว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยมีข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ และติดต้ัง TV LCD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในห้องพิเศษ ติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI  ให้ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณโรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายข้ึน โรงเรียนมีระบบการรับส่งเอกสารทางราชการ
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การโดยใช้ ระบบ My Office เพื่อเป็นการลดกระดาษ และน าเทคโนโลยีเข้ามามี ส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล เช่น การจัดท าแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม EXCEL การจัดท าการ
ทดสอบด้วยระบบออนไลน์ ผลการประเมินปรากฏว่า การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
1. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนผ่าน

กระบวนการวิจัย 
2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายในแล้วน ามาสู่การระดมความคิด

เพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
3. จัดระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่น การวางระบบการดูแลนักเรียน การ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพื่อการสร้างการร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ผู้เรียนเป็นสา่คัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดผ่านกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมค่าย
วิชาการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมเรียนรู้ยามเช้า ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ครูศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ      
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรม
ได้จริง ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรัก
การเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังกับเพื่อนครูและผู้ปกครอง เพื่อ
แลกเปล่ียนแนวทางการจัดการเรียนรู้ และน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการ
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศบริเวณต่างๆ จัดบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูทุกคนท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในช้ันเรียน อย่างน้อยปีการศึกษา ละ 1 เรื่อง   

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนนุ 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ฝึกทักษะการคิดผ่านกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสร้างช้ินงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กิจกรรมเขียนตามค าบอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โครงการ Shopping & Learning 
market ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผลการประเมินปรากฏว่า การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ YouTube และ Google เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนด  มีความสามารถในการผลิตและใช้
ส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรค า 
วิดีโอและเกมต่าง ๆ โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษา         
ปีท่ี 1–6 ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง มีการค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายเช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมแก้ปัญหา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกัน ผลการประเมินปรากฏว่า การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มีการบริหารและจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูดูแลนักเรียนในห้องเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน   
มีการช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ให้ค าชมแก่นักเรียน ไม่พูดหรือดุให้นักเรียนเสียก าลังใจ ตลอดจนเสริมแรงด้วย
รางวัลเมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จ ท้ังในระดับโรงเรียน เขตพื้นท่ี หรือระดับประเทศ นอกเหนือจากตัว
นักเรียนทางโรงเรียนยังได้ช่ืนชมผู้ปกครองนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จด้านต่าง ๆ ในโอกาสประชุมผู้ปกครอง 
หรือ การท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นการให้ก าลังใจ เสริมแรงทางบวกแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
ตลอดจนครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นการจัดป้ายนิเทศ การจัดมุม
แสดงผลงานของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการห้องเรียนเพื่อ
เรียนรู้การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จัดเวรรักษาความสะอาดประจ าวัน ครูให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนท้ังด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต มีการ
สร้างข้อตกลงในช้ันเรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ผลการประเมินปรากฏว่า การบริหารและจัดการช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการประเมิน(K, P, A)  
ท้ังแบบทดสอบ แบบสังเกต แบบตรวจให้คะแนนช้ินงาน ก่อนการวัดผลในทุกระดับครูได้ทดสอบนักเรียน 
Pretest ก่อน การวัดผลระดับช้ันเรียน หลังท าการวัดและประเมินผลเสร็จครูได้น าผลการประเมินมาเข้าสู่การ
วิเคราะห์โดยอาศัยสถิติพื้นฐาน มีการแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อเป็นการปรับปรุง
ตนเอง ในส่วนของการวัดผลระดับชาติ ครูได้มีการทดสอบนักเรียน Pretest และใช้แบบทดสอบท่ีได้มาตรฐาน
จากปีการศึกษาปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ทุกการทดสอบมีการใช้กระบวนการทางสถิติเข้ามาร่วม
ในการวิเคราะห์ แล้วแจ้งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนและตัวครูอย่างต่อเนื่อง
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เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ครูได้จัดท าเอกสารในช้ันเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความ
ต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน  มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ จัดต้ังกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครอง เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนต้องด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความ
รับผิดชอบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แล้วจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการประเมินปรากฏว่า 
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู       
ทุกคนรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาส่ือ/นวัตกรรม และแนวทางการแก้ปัญหา จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ สังเกตการสอน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยผ่านจัดกิจกรรม  
Lesson Study นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองและสถานศึกษา 
และน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน า
ผลท่ีได้จากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ผลการประเมินปรากฏว่า มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
1. ส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดท านวัตกรรมทางการเรียน เพื่อน าไปใช้กับนักเรียน 
2. เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึกษา 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เพื่อให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
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2.3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ  กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ 
และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มี จิตส านึ กในการอนุ รั กษ์ และพัฒ นา
ส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น มีจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนทุกคนจบ
การศึกษาปฐมวัย ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ    
จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสา่คัญ 
เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เรียนรู้จากการเล่น
และปฏิบั ติกิจกรรม  มีประเมินผลด้วยวิธีการ ท่ี
หลากหลาย 
 

คุณภาพของเด็ก 
ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การอ่าน การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสม 
ตามวัย  
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ ก าหนดแผนการพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสา่คัญ 
จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
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แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น(อาจเสนอเปน็ แผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ) 
1. ด้านคุณภาพของเด็ก 

- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- โครงการดอกบัวร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ  
- โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
-  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3  ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน ได้อย่างเหมาะสม มี ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด
การปฏิบัติท่ีจริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม
สาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนทุกคนยัง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
นักเรียนในระดับช้ัน ป.1 – ป.6  ยังต้องเร่งพัฒนา
ด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่ างสมเห ตุสมผล และต้องพัฒ นาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
ผลการทดสอบระดับชาติ ยังต้องพัฒนาและยกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีวิ สัย ทัศน์  พันธกิจท่ี ก าหนดไว้ ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการ
ของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา
ของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ ครูสร้างเครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 
ครูมีความ มุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียน รู้  เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการ
ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จัดให้มีอาคารและห้องปฏิบั ติการท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม  
ท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น(อาจเสนอเปน็ แผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ) 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  - โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการอ่านและการเรยีนรู้ 
- โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน    
- โครงการจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  - โครงการพัฒนาบุคลากร 
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   2.4 ภาคผนวก 
 มาตรฐานและค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2562 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับต่างๆ 

 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------- 
     อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ท่ีก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

    สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

    โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้มีมติให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา    
           ท้ังนี้  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมขอยกเลิกประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที ๒๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๔  โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 (นายภักดี  จ านงค์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
......................................................... 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61  

มี จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 

   
 

 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------- 
     อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ท่ีก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

    สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

    โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการ
ประชุมครั้งท่ี   ๖/๒๕๖๑   เมื่อวันท่ี ๓๐ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้มีมติให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา    
           ท้ังนี้  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมขอยกเลิกประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 (นายภักดี  จ านงค์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
......................................................... 

  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 

.............................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้ 
ร้อยละ ๘5 

 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ร้อยละ ๘5 

 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๘5 

 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ 
ร้อยละ ๘5 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อม และส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

การจัดประสบการณ์ 
ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 

.............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 85 
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  แก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 85 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ 85 
๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 
๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 
๑.๒.๓ มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 82 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน ระดับยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับยอดเย่ียม 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับยอดเย่ียม 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
ระดับยอดเย่ียม 

 



 
 

 
      ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลป่ำพะยอม 
                                                      ท่ี 41 /25๖3 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562 
……………………………………………………………………….. 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3)      
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญ้้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31    
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา การก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป้นส่วนหนึ่ง้องการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยว้้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
 อาศัยอ านาจตามาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และฉบับแก้ไ้เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ัง้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี 
คณะกรรมการประเมินคุรภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     
 1. นายภักดี  จ านงค์     ประธานกรรมการ  
 2. นางล ายอง จันทร์ทอง      รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปรีดา  มาช่วย     กรรมการ 
 ๔. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม    กรรมการ 
 5. นายภูไท พุทธศิริ     กรรมการ 
 6. นายศราวุธ เทพสุภา     กรรมการ 
 7. นาง้วัญธิดา เ้าไ้่แก้ว    กรรมการและเล้านุการ 
หน้ำที่   1.ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก  ดูแล ก ากับติดตาม และแก้ไ้ปัญหาท่ีเกิด้ึ้น  

2. ให้การนิเทศ  แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 3. วางแผนเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๒.   คณะกรรมกำรประเมินคณุภำพภำยใน  
  1. นางล ายอง  จันทร์ทอง     ประธานกรรมการ 
  2.  นาง้วัญธิดา  เ้าไ้่แก้ว    รองประธานกรรมการ 

       3.  นางสาววรรณา  พิจารณ์     กรรมการ 
 4.  นางสุภา  แสงเรือง     กรรมการ 
 5.  นางสาวสุภาวดี ไ้่คง     กรรมการ 



 6. นางสุรพร สิทธิชัย     กรรมการ 
 7. นางอมรรัตน์  เจริญสุ้     กรรมการ 
 8. นางสาวอุไร สงคง     กรรมการ 
 9. นางปรียา นิ่มชนะ     กรรมการ 
 10. นางสมเจต  แสงแก้ว     กรรมการ 
 11. นางสาวกชกร หนูนุ่ม     กรรมการ 
 12. นางสุนันท์  สุจจิต     กรรมการ 
 13. ว่าท่ี ร.ต.หญิงนิสาชล วิลัยพงศ์   กรรมการ 
 14. นางประทีป ้วัญอ่อน    กรรมการ 
 15. นางพัชณี บุญช่วย     กรรมการ 
 16. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม    กรรมการ 
 17. นางอบเชย  จรจิตร     กรรมการ 
 18. นางจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย    กรรมการ 
 19. นางสมใจ โลหุตางกูร     กรรมการ 
 20. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์    กรรมการ 
 21. นางปรีดา มาช่วย     กรรมการ 
 22. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว    กรรมการ 
 23. นางสาววรัญญา อภัยรัตน ์    กรรมการ 
 24. นายศราวุธ เทพสุภา     กรรมการ 
 25. นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง    กรรมการ 
 26. นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู    กรรมการ 
 27. นางสาวกนกอร สินน้อย    กรรมการ 
 28. นายภูไท พุทธศิริ     กรรมการ 
 29. นางสาววรวรรณ  ปานแก้ว    กรรมการและเล้านุการ 
 หน้ำที่  1. ออกแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพภายใน 
  2. ประเมินคุณภาพภายใน้องผู้เรียนมาตรฐานท่ี 1   

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
 1. นางสุรพร สิทิชัย      ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอุไร สงคง     รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุภา แสงเรือง     กรรมการ 
 4. นางอมรรัตน์ เจริญสุ้     กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาวดี ไ้่คง     กรรมการ 
 6. นางสาววรรณา พิจารณ์    กรรมการและเล้านุการ 

หน้ำที่  1. เก็บรวบรวม้้อมูลท่ีเกี่ยว้้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
  2. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 



 4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
1. นาง้วัญธิดา  เ้าไ้่แก้ว    ประธานกรรมการ 
2. นายศราวุธ เทพสุภา     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว    กรรมการ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย    กรรมการ 
5. นางพัชณี บุญช่วย     กรรมการ 
6. ว่าท่ี ร.ต.หญิงนิสาชล วิลัยพงศ์   กรรมการ 
7. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์    กรรมการ 
8. นางปรีดา มาช่วย     กรรมการ 
9.  นางสาววรัญญา อภัยรัตน ์    กรรมการและเล้านุการ 

 หน้ำที่  1. เก็บรวบรวม้้อมูลท่ีเกี่ยว้้องกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
  2. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

 1. นายภักดี  จ านงค์     ประธานกรรมการ  
 2. นางล ายอง จันทร์ทอง      รองประธานกรรมการ 
 ๓. นาง้วัญธิดา  เ้าไ้่แก้ว    กรรมการ 
 ๔. นางปรีดา  มาช่วย     กรรมการ 
 5. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม    กรรมการ 
 6. นายศราวุธ เทพสุภา     กรรมการ 
 7. นายภูไท พุทธศิริ     กรรมการและเล้านุการ 

หน้ำที่  1. เก็บรวบรวม้้อมูลท่ีเกี่ยว้้องกับมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ้องผู้บริหารสถานศึกษา 

 2. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

6. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

 1. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม    ประธานกรรมการ 
 2. นางสุรพร สิทธิชัย     รองประธานกรรมการ 
 3. นางอบเชย  จรจิตร     กรรมการ 
 4. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น    กรรมการและเล้านุการ 
หน้ำที่  1. เก็บรวบรวม้้อมูลท่ีเกี่ยว้้องกับมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

     



 

7. คณะกรรมกำรจัดท ำเล่มรำยงำน 
 1. นาง้วัญธิดา  เ้าไ้่แก้ว    ประธานกรรมการ 

2. นายศราวุธ เทพสุภา     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว    กรรมการ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย    กรรมการ 
5. นางพัชณี บุญช่วย     กรรมการ 
6. ว่าท่ี ร.ต.หญิงนิสาชล วิลัยพงศ์    กรรมการ 
7. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์    กรรมการ 
8. นางปรีดา มาช่วย     กรรมการ 
9. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม    กรรมการ 
10. นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง    กรรมการ 
11. นางสาววรัญญา อภัยรัตน ์    กรรมการและเล้านุการ 
12. นางสาววรวรรณ  ปานแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเล้านุการ 
หน้ำที่  จัดท าเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ  

        ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 7 เมษายน  2563 

ส่ัง  ณ   วันท่ี  7 เมษายน 25๖๒3  
 
 
 

           (นายภักดี  จ านงค์)   
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 



  

  

  
  

  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  

เร่ือง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเร่ือง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
........................................................................................................................  

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ได้มีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2255๖๑๖๑  และข้อ และข้อ ๓ ๓ 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา                                               
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีนั้น สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีนั้น   

เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบการประกันเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงก าหนดให้มีคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงก าหนดให้มี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้บุคคลดังต่อไปนี้    
  ๑๑..  นายนายภักดี จ านงค์ภักดี จ านงค์      ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการประธานกรรมการ  
  ๒๒..  นานางล ายอง จันทร์ทองงล ายอง จันทร์ทอง    รองผู้รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการรองประธานกรรมการ  
  ๓๓..  นายประสพ เพชรจันทร์นายประสพ เพชรจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา    กรรมการกรรมการ  
  4. 4. นายจินายจินดา สุวรรณภักดีนดา สุวรรณภักดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา    กรรมการกรรมการ  
  5.5.  นางปรีดา  มาช่วยนางปรีดา  มาช่วย    ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการกรรมการ  
  6.6.  นายศราวุธ เทพสุภานายศราวุธ เทพสุภา    ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการกรรมการ  
  7. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม7. นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรม  ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการกรรมการ  
  8. นายภูไท 8. นายภูไท พุทธศิริพุทธศิริ    ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการกรรมการ  
  9. นางสาววรรณา พิจารณ์9. นางสาววรรณา พิจารณ์  ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการกรรมการ  
  10. นางสาวอุไร สงคง10. นางสาวอุไร สงคง    ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการกรรมการ  
  1111. นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว. นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว  ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ  
  1212. นางสาววรัญญา . นางสาววรัญญา อภัยรัตน์อภัยรัตน์  ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ประกาศ ณ วันท่ี  3131  มีนาคม  พ.ศ. มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖33        

                        
                                                                                          ลงช่ือลงช่ือ                          
                              ((นานายภักดี จ านงค์ยภักดี จ านงค์))  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมอนุบาลป่าพะยอม      
    



รางวัลระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลของครู ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร 
ผลกำร
แข่งขัน 

นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 

   1 
 
 

 

คณิตศาสตร ์
 
 
 

การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี2563  รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เหรียญ
ทอง 
 
 

1.เด็กหญิงมัณฑิรา หนูฤกษ์ 
 
 
 

นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
 
 
 

   2 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
 
 
 

การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2563  รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เหรียญ
เงิน 
 
 

1.เด็กชายพิชญุตย์ แก้วหนูนวล 
2.เด็กชายอูษัยมีน ดาเจ๊ะ 
 
 

นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
 
 

 

   3 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
 
 
 

การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2563  รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เหรียญ
ทองแดง 
 
 

1.เด็กชายชนกันต์ รักษ์แก้ว 
2.เด็กหญิงจิดาภา เพชรทองด้วง 
 
 

นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
 
 

 

4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2563 รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เหรียญ
เงิน 

1.เด็กหญิงณฐนน ขวัญอ่อน 
2.เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร 

นายศราวุธ  เทพสุภา 

5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2563 รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เหรียญ
ทองแดง 

1.เด็กหญิงอภิษฐา พิศาลวัชรินทร ์
 

นายศราวุธ  เทพสุภา 

6 วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) ระดับชั้น ป.๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
(ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

เหรียญ
ทอง 

๑. เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอ่อน 
๒. เด็กหญิงทิญาภา  รักษาวงค์ 
๓. เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิร ิ

๑. นางสาวกนกอร  สินน้อย 
๒. นายศราวุธ  เทพสุภา 

7 พลศึกษา การแข่งขันกีฬามวยปล้ าและมวย
ปล้ าชายหาด ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

เหรียญ
ทอง 

1.เด็กชายพัฒนพล แสงเกลี้ยง 
2.เด็กหญิงปาลิตา ชูปาน 

1. นายภูไท พุทธศิริ 

 

 

 

 

 

 

 



การแขง่ขันทักษะวิชาการ ระดบันานาชาต ิประจ าป ีพ.ศ. 2563  
โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้สู่สากล สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแขง่ขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาต ิ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแข่งขันกีฬามวยปล้ า และมวยปล้ าชายหาดชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2563 

 

 

 



สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)

ผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test : RT)

1. ขดอมผลโรงเรรยน

ภสค :

จนงหวนด :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขดสสอบ 

ศศกษสธธกสรภสค 

อสสเภอ :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด :

ทรทตนขงโรงเรรยน :

ชพทอโรงเรรยน :รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส 

สนงกนด :

1093340218 อนนบาลปปาพะยอม

ขนาดใหญญพพเศษ นอกเมมอง ปปาพะยอม พพทลนง

สพป.พพทลนง เขต 1 พพทลนง สสานพกงานศศกษาธพการภาค 5 ใตต

สสานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพขนพมขนฐาน 84 คน(ปกตพ : 84 คน, พพเศษ : 0 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน

ดดสน
คะแนนเฉลรทยรดอยละจสสแนกตสมสนงกนด

เขตพพขนทรท จนงหวนด ประเทศสนงกนดศศกษสธธกสรภสคโรงเรรยน

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  17.86

 49.43

 16.33

 61.80

 15.55

 66.47

 15.30

 68.74

 14.23  14.61

 68.50 67.49
กสรออสนออกเสรยง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  12.88

 73.19

 11.40

 69.10

 11.07

 71.67

 11.05

 72.61

 10.33  10.60

 72.81 72.51
กสรออสนรผดเรพทอง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  29.13

 61.31

 26.34

 65.45

 24.98

 69.08

 24.71

 70.68

 22.76  23.46

 70.66 70.00
รวม 2 ดดสน

3. กรสฟเปรรยบเทรยบคะแนนผลกสรประเมธนกสรออสนของโรงเรรยน กนบเขตพพขนทรท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด และประเทศ
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100.00

การอญานออกเสสยง การอญานรรต เรมร อง รวม 2 ดตาน

สพงกพด ประเทศ เขตพมขนทสร จพงหวพด ศศกษาธพการภาค โรงเรสยน

4. ตสรสงแสดงจสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ

ดดสน

จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ

ดรมสก

จสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ (ยกเวดนเดดกพธเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชด ปรนบปรรง

กสรออสนออกเสรยง 30  35.71 13  15.47 15  17.85 26  30.95

กสรออสนรผดเรพทอง 50  59.52 17  20.23 10  11.90 7  8.33

รวม 2 ดดสน 36  42.85 20  23.80 14  16.66 14  16.66

1/2School01



สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)
5. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน รสยดดสนและประเภทของคสส

ดรมสกดรพอใชด

ระดนบครณภสพ

ปรนบปรรง

คะแนน

รดอยละ
ดดสน

รดอยละของ

นร. ทรทออสนออก

กสรออสนออกเสรยง  49.43 n

n1. กสรออสนคสส  47.32

ประเภทของคสส คสาอญาน

 42.861.1 สระเดสรยว/ไมญมสตพวสะกด n  42.86เยอะแยะ

 44.051.2 สระเดสรยว/ตพวสะกดไมญตรงมาตรา n  44.05โอกาส

 11.901.3 สระเดสรยว/ตพวสะกดไมญตรงมาตรา n  11.90เทศบาล

 47.621.4 สระเดสรยวเปลสรยนรรป/ตพวสะกดตรงมาตรา n  47.62ตญอเตพม

 60.711.5 สระเดสรยวเปลสรยนรรป/ตพวสะกดไมญตรงมาตรา n  60.71สวพสดส

 34.521.6 สระเดสรยวเปลสรยนรรป/ตพวสะกดไมญตรงมาตรา n  34.52รางวพล

 58.331.7 สระเกพน/ไมญมสตพวสะกด n  58.33เชตาคสรา

 73.811.8 สระเกพน/มสรรปวรรณยนกตต n  73.81ไขญเจสยว

 54.761.9 สระเกพน/ตพวสะกดไมญตรงมาตรา n  54.76นสขาซนป

 63.101.10 สระประสม/อพกษรนสา n  63.10สสเหลมอง

 38.101.11 สระประสม/อพกษรนสา n  38.10เหรสยญทอง

 30.951.12 สระประสมลดรรป/ตพวสะกดตรงมาตรา n  30.95งญวงเหงา

 54.761.13 สระลดรรป/อพกษรนสา n  54.76ชญวยเหลมอ

 60.711.14 อพกษรควบแทต/ไมญมสรรปวรรณยนกตต n  60.71ความคพด

 63.101.15 อพกษรควบแทต/ตพวสะกดตรงมาตรา n  63.10กลพบบตาน

 47.621.16 อพกษรควบแทต/ตพวสะกดตรงมาตรา n  47.62เครมรองหมาย

 23.811.17 อพกษรควบไมญแทต/ตพวสะกดตรงมาตรา n  23.81รพบทราบ

 64.291.18 ตพวสะกดตรงมาตรา/มสรรปวรรณยนกตต n  64.29กกวยเตสตยว

 52.381.19 ตพวสะกดไมญตรงมาตรา/ไมญมสรรปวรรณยนกตต n  52.38วาดภาพ

 19.051.20 ตพวสะกดไมญตรงมาตรา/ไมญมสรรปวรรณยนกตต n  19.05บรพษพท

n2. กสรออสนประโยค  51.88

n3. กสรออสนขดอควสม  48.05

กสรออสนรผดเรพทอง  73.19 n

n1. กสรออสนคสส  72.98

n2. กสรออสนประโยค  73.45

n3. กสรออสนคสส  73.10

รวม 2 ดดสน  61.31 n

6. เกณฑฑกสรตนดสธนระดนบครณภสพในแตอละดดสน

ชอวงคะแนนและคะแนนรดอยละในแตอละระดนบครณภสพ

คะแนน

ระดนบครณภสพ

รดอยละ คะแนน รดอยละ คะแนน รดอยละ

รวม 2 ดดสนกสรออสนออกเสรยง กสรออสนรผดเรพทอง

75 - 10075 - 10075 - 10037.5 - 5037.5 - 50 75 - 100ดสมาก

50 - 74.9950 - 74.9950 - 74.9925 - 37.4925 - 37.49 50 - 74.99ดส

25 - 49.9925 - 49.9925 - 49.9912.5 - 24.9912.5 - 24.99 25 - 49.99พอใชต

0 - 24.990 - 24.990 - 24.990 - 12.490 - 12.49 0 - 24.99ปรพบปรนง
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รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

1093340218 อนนบาลปปาพะยอม ขนาดใหญญพพเศษ
นอกเมมอง ปปาพะยอม พพทลนง

สพป.พพทลนง เขต 1 พพทลนง

สสานพกงานศศกษาธพการภาค 5
ใตตสสานพกงานคณะกรรมการการศศกษาขพขนพมขนฐาน

98 คน(ปกตพ : 72 คน, พพเศษ : 25 คน, Walk-in : 1 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน

(N=116) (N=268) (N=2,389) (N=30,639)(N=26,788)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 16.03

 57.68

 21.02

 56.44

 20.93

 52.05

 90

 20.42

 47.20

 19.97  19.99

 44.94

 449  4,520

 45.64

 4,832

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 51

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 17.26

 51.14

 17.52

 52.85

 17.90

 50.93

 128

 18.32

 48.75

 17.71  18.19

 46.46

 872  7,553

 46.00

 8,611

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 62

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 29.52

 54.41

 35.44

 54.64

 35.70

 51.49

 100

 35.63

 47.97

 34.48  34.97

 45.70

 581  5,388

 45.82

 5,928

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

 50

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ความสามารถดตานคณพตศาสตรร ความสามารถดตานภาษาไทย รวม 2 ดตาน

โรงเรรยน เขตพมขนทรท จพงหวพด ศศกษาธพการภาค สพงกพด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 17  23.61 29  40.27 25  34.72 1  1.38

ความสามารถดผานภาษาไทย 12  16.66 26  36.11 24  33.33 10  13.88

รวม 2 ดผาน 13  18.05 32  44.44 24  33.33 3  4.16

หมายเหตน : จสานวนนพกเรรยนทรทเขตาสอบในแตญละดตานอาจมรจสานวนไมญเทญากพบนพกเรรยนทรทเขตาสอบทพขงหมดและอาจไมญเทญากพนทพขง 2 ดตาน เนมทองจากมรผผตเขตาสอบบางคนเขตาสอบเพรยงวพชาใดวพชาหนศทง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  57.68 n

 77.31 ค 1.1 เขตาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวนและการใชตจสานวนในชรวพตจรพง nมาตรฐาน
 75.001. ป.3/1 เขรยนและอญานตพวเลขฮพนดผอารบพก ตพวเลขไทย และตพวหนพงสมอแสดงปรพมาณของสพทงของหรมอจสานวนนพบทรทไมญเกพนหนศทงแสนและศผนยร n

 78.472. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสาดพบ จสานวนนพบไมญเกพนหนศทงแสนและศผนยร n

 44.88 ค 1.2 เขตาใจถศงผลทรทเกพดขศขนจากการดสาเนพนการของจสานวนและความสพมพพนธรระหวญาง การดสาเนพนการตญาง ๆ และใชตการดสาเนพนการในการแกตปปญหา nมาตรฐาน
 45.831. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หาร และบวก ลบ คผณ หารระคนของจสานวนนพบไมญเกพนหนศทงแสนและศผนยร พรตอมทพขงตระหนพกถศงความสมเหตนสมผลของคสาตอบ n

 44.352. ป.3/2 วพเคราะหรและแสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจสานวนนพบไมญเกพนหนศทง แสนและศผนยรพรตอมทพขงตระหนพกถศงความ สมเหตนสมผลของคสาตอบและสรตางโจทยรไดต n

 53.92 ค 2.2 แกตปปญหาเกรทยวกพบการวพด nมาตรฐาน
 55.311. ป.3/1 แกตปปญหาเกรทยวกพบการวพดความยาวการชพทง การตวง เงพน และเวลา n

 66.662. ป.3/2 อญานและเขรยนบพนทศกรายรพบรายจญาย n

 27.773. ป.3/3 อญานและเขรยนบพนทศกกพจกรรมหรมอเหตนการณรทรทระบนเวลา n

 72.22 ค 3.1 อธพบายและวพเคราะหรรผปเรขาคณพตสองมพตพและสามมพตพ nมาตรฐาน
 75.001. ป.3/1 บอกชนพดของรผปเรขาคณพตสองมพตพทรทเปปนสญวนประกอบของสพทงของทรทมรลพกษณะเปปนรผปเรขาคณพตสามมพตพ n

 69.442. ป.3/2 ระบนรผปเรขาคณพตสองมพตพทรทมรแกนสมมาตรจากรผปทรทกสาหนดใหต n

 66.66 ค 3.2 ใชตการนศกภาพ (visualization)  ใชตเหตนผลเกรทยวกพบปรพภผมพ (spatial reasoning) และใชตแบบจสาลองทางเรขาคณพต (geometric model) ในการแกตปปญหา nมาตรฐาน
 65.271. ป.3/1 เขรยนรผปเรขาคณพตสองมพตพทรทกสาหนดใหตในแบบตญาง ๆ n

 68.052. ป.3/2 บอกรผปเรขาคณพตตญาง ๆ ทรทอยผญใน สพทงแวดลตอมรอบตพว n

 61.53 ค 4.1 เขตาใจและวพเคราะหรแบบรผป (pattern) ความสพมพพนธร และฟปงกรชพน nมาตรฐาน
 47.611. ป.3/1 บอกจสานวนและความสพมพพนธรในแบบรผปของจสานวนทรทเพพทมขศขนทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 25 ทรละ 50 และลดลงทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 5 ทรละ 25 ทรละ 50 และแบบรผปซสขา n

 77.772. ป.3/2 บอกรผปและความสพมพพนธรในแบบรผปของรผปทรทมรรผปรญาง ขนาด หรมอสรทรทสพมพพนธรกพนสองลพกษณะ n

 71.52 ค 5.1 เขตาใจและใชตวพธรการทางสถพตพในการวพเคราะหรขตอมผล nมาตรฐาน
 71.521. ป.3/2 อญานขตอมผลจากแผนภผมพรผปภาพและแผนภผมพแทญงอยญางงญาย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  51.14 n

 59.60 ท 1.1 ใชตกระบวนการอญานสรตางความรผตและความคพดเพมทอนสาไปใชตตพดสพนใจ แกตปปญหาในการดสาเนพนชรวพต และมรนพสพยรพกการอญาน nมาตรฐาน
 63.191. ป.3/2 อธพบายความหมายของคสาและขตอความทรทอญาน n

 70.132. ป.3/3 ตพขงคสาถามและตอบคสาถามเชพงเหตนผลเกรทยวกพบเรมทอง n

 67.363. ป.3/4 ลสาดพบเหตนการณรและคาดคะเนเหตนการณรจากเรมทองทรทอญาน โดยระบนเหตนผลประกอบ n

 53.474. ป.3/5 สรนปความรผตและขตอคพดจากเรมทองทรทอญานเพมทอนสาไปใชตในชรวพตประจสาวพน n

 52.775. ป.3/7 อญานขตอเขรยนเชพงอธพบายและปฏพบพตพตามคสาสพทงหรมอขตอแนะนสา n

 50.696. ป.3/8 อธพบายความหมายของขตอมผลจากแผนภาพ แผนทรท และแผนภผมพ n

 43.75 ท 2.1 ใชตกระบวนการเขรยนเขรยนสมทอสาร เขรยนเรรยงความ ยญอความ และเขรยนเรมทองราวในรผปแบบตญาง ๆ เขรยนรายงานขตอมผลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคตนควตาอยญางมรประสพทธพภาพ nมาตรฐาน
 55.551. ป.3/2 เขรยนบรรยายเกรทยวกพบสพทงใดสพทงหนศทงไดตอยญางชพดเจน n

 22.222. ป.3/4 เขรยนจดหมายลาครผ n

 50.693. ป.3/5 เขรยนเรมทองตามจพนตนาการ n

 63.19 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดผอยญางมรวพจารณญาณ และพผดแสดงความรผต ความคพด และความรผตสศกในโอกาสตญาง ๆ อยญางมรวพจารณญาณและสรตางสรรคร nมาตรฐาน
 62.501. ป.3/2 บอกสาระสสาคพญจากการฟปงและการดผ n

 63.882. ป.3/3 ตพขงคสาถามและตอบคสาถามเกรทยวกพบเรมทองทรทฟปงและดผ n

 46.12 ท 4.1 เขตาใจธรรมชาตพของภาษาและหลพกภาษาไทย การเปลรทยนแปลงของภาษาและพลพงของภาษา ภผมพปปญญา ทางภาษา และรพกษาภาษาไทยไวตเปปนสมบพตพของชาตพ nมาตรฐาน
 44.441. ป.3/1 เขรยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา n

 29.162. ป.3/2 ระบนชนพดและหนตาทรทของคสาในประโยค n

 63.883. ป.3/4 แตญงประโยคงญาย ๆ n

 20.834. ป.3/5 แตญงคสาคลตองจองและคสาขวพญ n

 68.055. ป.3/6 เลมอกใชตภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถพทนไดตเหมาะสมกพบกาลเทศะ n

 42.36 ท 5.1 เขตาใจและแสดงความคพดเหหน วพจารณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยญางเหหนคนณคญา และนสามาประยนกตรใชตในชรวพตจรพง nมาตรฐาน
 37.501. ป.3/1 ระบนขตอคพดทรทไดตจากการอญานวรรณกรรมเพมทอนสาไปใชตในชรวพตประจสาวพน n

 47.222. ป.3/3 แสดงความคพดเหหนเกรทยวกพบวรรณคดรทรทอญาน n

รวม 2 ดผาน  54.41 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตตละความสามารถ
ชตวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตตละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดรมาก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดร

29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชต

0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรพบปรนง
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หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด พหทลลง

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1093010239 อนลบาลปป าพะยอม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คปาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ใตร

วตชา : ภาษาไทย (61)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสลด

(Max.)
คะแนนสรงสลด

(S.D.)
สปวนเบรชยงเบนมาตรฐาน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวน

ระดหบ
รวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหย

ผรรเขราสอบ
รวม รวม

 47 *47.5054.44 12.50 83.50 27.75 53.75โรงเรรยน 42.29 12.15 11.48 2.62 20.00 7.7570.00 16.50

 228,898 51.7547.60 14.13 96.75 0.00 47.25ขนาดโรงเรรยน 37.43 10.16 12.35 3.11 0.00 0.0080.00 19.25

 3,686 *54.2553.68 14.30 94.00 7.50 54.00ทรทตตตงโรงเรรยน 42.55 11.13 12.68 2.97 5.00 0.0077.50 18.50

 5,394 54.2554.11 14.68 94.00 3.25 54.25จตงหวตด 42.89 11.22 12.99 3.04 2.50 0.0077.50 18.50

 433,365 49.2547.95 13.84 96.75 0.00 47.50สตงกตด 37.61 10.34 12.20 2.94 0.00 0.0080.00 20.00

 120,115 46.7547.08 15.66 95.50 0.00 46.75ภาค 37.14 9.93 13.38 3.58 0.00 0.0080.00 19.75

 692,721 49.2549.07 14.36 97.50 0.00 49.00ประเทศ 38.67 10.41 12.62 3.07 0.00 0.0080.00 20.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คปาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

60.85 19.77 19.35 18.63 19.2660.3254.20 54.95การอคาน  100.00 53.07 20.49 55.82 19.3160.07 18.26

62.64 13.34 15.91 15.15 15.1358.1453.38 54.11การเขรยน  100.00 51.91 17.99 54.63 15.6257.67 14.90

53.19 28.67 26.94 27.89 26.7654.4645.99 45.75การฟตง การดด และการพดด  100.00 45.65 27.75 47.91 27.3953.84 27.54

40.43 13.83 18.00 19.32 17.8845.4138.13 38.22หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 38.94 18.85 39.49 18.4245.35 19.20

54.47 23.95 24.38 25.24 24.3450.7343.36 43.30วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 43.12 25.26 44.82 24.6249.43 24.82
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หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด พหทลลง

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1093010239 อนลบาลปป าพะยอม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คปาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ใตร

วตชา : ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสลด

(Max.)
คะแนนสรงสลด

มาตรฐาน (S.D.)
สปวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  47 22.5037.66 18.80 87.50 15.00 32.50

ขนาดโรงเรรยน  228,891 25.0032.07 15.51 100.00 0.00 27.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,686 30.0033.31 14.68 100.00 2.50 30.00

จตงหวตด  5,394 25.0034.73 16.58 100.00 2.50 30.00

สตงกตด  433,350 25.0030.86 13.93 100.00 0.00 27.50

ภาค  120,112 25.0032.61 16.29 100.00 0.00 27.50

ประเทศ  692,708 25.0034.42 18.03 100.00 0.00 30.00

คปาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

37.40 20.27 17.08 18.54 15.4834.8631.90 30.61ภาษาเพพทอการสพทอสาร  100.00 32.56 17.88 34.38 19.5833.27 16.69

39.36 20.79 18.21 17.97 17.5537.3135.34 34.56ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 35.38 18.58 37.04 19.3036.50 17.18

36.52 27.43 23.60 24.37 22.1930.6928.46 26.96ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชน

และโลก

 100.00 29.11 24.11 31.05 25.9729.23 22.87
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หนนา 3/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด พหทลลง

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1093010239 อนลบาลปป าพะยอม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คปาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ใตร

วตชา : คณตตศาสตรร  (64)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสลด

(Max.)
คะแนนสรงสลด

มาตรฐาน (S.D.)
สปวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  47 50.0048.09 17.97 95.00 20.00 50.00

ขนาดโรงเรรยน  228,882 25.0030.96 14.61 100.00 0.00 30.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,686 35.0037.15 15.67 100.00 0.00 35.00

จตงหวตด  5,394 35.0037.68 16.56 100.00 0.00 35.00

สตงกตด  433,351 25.0031.60 14.74 100.00 0.00 30.00

ภาค  120,103 25.0031.57 16.01 100.00 0.00 30.00

ประเทศ  692,673 25.0032.90 15.82 100.00 0.00 30.00

คปาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

55.32 24.70 25.73 26.78 25.7445.6036.74 37.67บดรณาการ  100.00 37.14 26.69 39.22 26.4644.93 26.13

51.06 18.58 18.56 19.87 18.7338.0531.69 32.34จจานวนและการดจาเนนนการ  100.00 32.18 19.48 33.60 19.3937.87 19.36

43.97 30.06 27.56 27.92 27.6537.8333.08 33.55การวตด  100.00 33.30 27.81 34.73 28.0337.48 27.77

31.91 39.17 30.97 34.40 31.1828.7222.77 23.13เรขาคณนต  100.00 24.05 31.98 24.32 32.0527.35 33.61

78.72 40.93 49.82 46.62 49.5768.0854.21 56.53พรชคณนต  100.00 54.35 49.81 57.46 49.4468.42 46.48

36.17 31.38 22.61 26.15 22.6621.9117.14 17.17การวนเคราะหธขนอมดลและความนคา

จะเปป น

 100.00 18.41 23.75 18.52 23.9720.88 25.31
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หนนา 4/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด พหทลลง

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1093010239 อนลบาลปป าพะยอม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คปาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค ใตร

วตชา : วตทยาศาสตรร  (65)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสลด

(Max.)
คะแนนสรงสลด

มาตรฐาน (S.D.)
สปวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  47 25.5038.04 16.06 89.50 13.75 34.75

ขนาดโรงเรรยน  228,889 32.5034.17 13.03 100.00 0.00 32.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,686 30.2538.52 14.30 89.50 7.00 36.00

จตงหวตด  5,394 32.5039.18 14.86 93.00 7.00 37.25

สตงกตด  433,351 32.5034.30 12.96 100.00 0.00 32.50

ภาค  120,112 29.0034.37 13.95 100.00 0.00 32.50

ประเทศ  692,705 32.5035.55 13.94 100.00 0.00 33.75

คปาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

60.84 30.85 32.71 33.37 32.5853.0945.16 46.18บดรณาการ  100.00 44.76 32.94 47.18 33.0353.20 33.32

36.17 18.60 19.25 20.57 19.2739.3934.01 33.93สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดจารง

ชรวนต

 100.00 34.41 20.06 35.41 19.9338.42 20.31

52.13 39.89 37.42 37.76 37.2452.8745.70 45.99ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 45.50 37.59 47.96 37.7151.94 37.57

30.64 19.72 18.85 19.62 18.7831.6229.34 29.40สารและสมบตตนของสาร  100.00 29.43 19.41 30.11 19.3130.79 19.20

30.85 33.51 33.96 35.36 34.0937.2432.82 33.04แรงและการเคลพทอนทรท  100.00 32.55 34.03 34.35 34.4435.84 35.02

32.81 24.41 21.85 24.31 21.8037.4931.92 31.93พลตงงาน  100.00 32.48 22.47 33.42 22.7036.99 24.14

48.94 24.65 25.79 25.01 25.6141.5737.19 37.33กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 37.53 26.10 38.17 25.8041.52 24.69

27.66 35.44 31.14 34.35 31.2830.6225.51 25.53ดาราศาสตรธและอวกาศ  100.00 25.62 31.42 26.88 32.0030.24 34.05

สาระทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนพทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตจทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) แรงและการเคลพทอนทรท

2.) พลตงงาน
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