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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คำนำ  
   

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียน                 ได้สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื ้นฐาน 
รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา สถานศึกษาให้ดีขึ้น  อีกท้ังรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป  ขอขอบคุณคณะ
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา     (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา                  ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
  

  
 
 

          นางสาลินี  สุขศิริ 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์)  ท่ีอยู่ 134 หมู่ท่ี 3 ตำบลบางขุนกอง    อำเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11130 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นางสาลินี  สุขศิริ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘6-391-9108    
E-mail : bknork@hotmail.com 
จำนวนครู  17  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   11  คน ครูอัตราจ้าง  6  คน เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  2  คน 
จำนวนนักเรียน   รวม  223  คน   จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  49  คน ระดับประถมศึกษา  174  คน   ได้
ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน        โดย
ได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม (ระดับ 5)  
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                       

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม (ระดับ 5)  
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม  

(ระดับ 5)  
2.  ผลการดำเน ินงาน  คร ูม ีความรู้และมีทักษะในการจัดการเร ียนการสอน ทั ้งน ี ้ เพราะ                     

ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับการอบรมตามโครงการคูปองครู การอบรม
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนด และผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ และตามความสนใจ  สามารถนำ
ความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้
กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมท้ังใน
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  หนังสือเรียน หนังสือ
เสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด ร่มรื่น ภายใน
ห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วน ร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งาน การออกแบบ
จาก คอมพิวเตอร์  และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มี
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถี
ชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการ
เยี ่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถนะตามเกณฑ์     มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเล่นกีฬา เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายท่ีเหมาะสม  
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3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน  ผ่านกิจกรรมและ

นวัตกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่าน  การเขียนของผู้เรียน  กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และนำเสนอผลงาน  ผ่านกระบวนการสอนแบบ
โครงงานต่างๆ  เช่น  โครงงานคุณธรรม  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์   โครงงานการงาน
อาชีพฯลฯ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) และ (NT) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชา  และระดับช้ันท่ีสอบอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดทศวรรษ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่    ประกาศเกียรติคุณ  ระดับดี  การคัดเลือกสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประจำปี  พ.ศ.256๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  และเกียรติบัตรยกย่องจาก
หน่วยงานต้นสังกัดตลอดมา 

ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ทำงานอย่างมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ  ซึ่ง
โรงเรียนได้สอนงานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ “ป๊อปคอร์นสมุนไพร” และ “สเปร์ย      ไล่ยุง” และ 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  ในด้านวิชาการ คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  รักการอ่าน  การมีมารยาท  และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องการเก็บของมีค่าและทรัพย์สินคืนเจ้าของ ผู้เรียนจัดทำโครงงาน
คุณธรรมทุกคนและร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ และได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . 
ระดับ  1  ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ  2 ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน  
ระดับ เพชรต้นแบบ  รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากไม่มีอัตราความ
เส่ียงการติดส่ิงเสพติด  เพราะมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  
คือ  การทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด และการแห่เทียนพรรษาทางน้ำ   ผู้เรียนเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์คลอง
บางกอกน้อย”  ด้านรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่น   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจชัดเจน มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น                 มี
หลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                   ใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  และมี
การแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีกองทุนครูคือผู้ให้  มีเงินทุนมูลนิธิโรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการระดมทรัพยากรเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่มี              ข้อร้องเรียนจาก
ภายในและภายนอก  การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการ  ผู้ปกครองเป็นผู้มี
ความรู้  ความสามารถ  รักท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียน   เป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง และได้รางวัล 
IQA AWARD  ระดับ ยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษา  ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2561 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม    การคิดวิเคราะห์
ผู้เรียน และจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน  ครูได้รับการพัฒนา
ตามโครงการครูปองครูทุกคนและนำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  
และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  จนได้รับรางวัล U-School Mentoring  AWARD  ประเภทโรงเรียน
ขนาดกลาง  ระดับดี  และรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง   รางวัล  OBEC AWARD  สถานศึกษายอดเยี่ยม  
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  PLC  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กำหนด  ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  มีความชำนาญการเป็นที่ยอมรับ  และได้รับเชิญเป็น
วิทยากร  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไปเผยแพร่เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ครู
สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  และ                 มีการจัดการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน 

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้ส่ือทรูปลูกปัญญา  ส่ือ DLIT  เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรม     ให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และชุมชนได้เข้ามา    มีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น   

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูมีการเยี ่ยมบ้าน 100 %  ระดมทุนการศึกษาและระดม
ทรัพยากร มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรมดูแลนักเรียนที่มีปัญหา    ด้านการ
เรียนรู้และด้านพฤติกรรม 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประชุม  พูดคุย ปรึกษาหารือ  นิเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดประสบการณ์         จากครู
ที่เกษียณอายุราชการ  ครูที่มีประสบการณ์หรือชำนาญการเฉพาะสาขา  หาวิธี เทคนิค แนวทางมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

จุดควรพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถนำเสนอผลงานท้ังภาษาไทย  และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและ

ถูกต้องเหมาะสม  มีส่วนร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน  ระดับ 
เพชรต้นแบบ โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักเรียน            ในเรื่อง ของ
การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อบุคคลรอบข้าง เพื่อให้เกิดความรักความ
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สามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ท้ัง
ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน   

 มาตรฐานที ่  2 กระบวนการบริหารและการจ ัดการ  ส่งเสร ิม ใ ห้คร ู และบุคลากร   นำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่งและมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและมากขึ้น และสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เชิญชวน
ผู้เรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาชีพ  โดยการนำอาชีพต่างๆมา
สาธิต หรือนำเสนอ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น  มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนด้านส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
2)  จัดทำแผนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3)  จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มปกติให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และจัดทำแผน IEP 

เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
4)  การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาและคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
5)  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำการ

วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียน                 
ชั ้นอนุบาลปีที ่ 2-3 รวม 49 คน ครูผู ้สอน 3 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)                  
ปีการศึกษา 2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร  เชิงประจักษ์
สนับสนุน 
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เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 49 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 43 คน มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 6 คน  
จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  87.76  ระดับยอด
เย่ียม   
  คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก   (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  เด็กท่ีมีผลการประเมิน
ระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จัก
การประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม เด็กที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  
ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถาม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับ
วัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม  เด็กท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  87.76  ระดับยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และ
เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนวัดบางไกร
นอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีวิเคราะห์หลักสูตรและปรับหลักสูตรท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)              มีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการจัดครูท่ี
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่าน
การอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการ
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อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลให้โรงเรียน วัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) มีครูเพียงพอต่อช้ันเรียนในระดับหนึ่ง  ผลการประเมินตนเอง  ระดับยอดเย่ียม   

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย
ทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง โครงการ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก                            (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์  ผลการประเมินตนเอง                 ระดับยอดเย่ียม    

๒.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โรงเรียน                วัด
บางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียน             ปนเล่นมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้                     อย่างปลอดภัยและ
พอเพียง  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียน
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ผลการประเมิน
ตนเอง ระดับดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม                  
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
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๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู ้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียน วัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  
การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียน  วัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน   ช้ันเรียนมีบรรยากาศ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ี
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื ่อการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกระบวนการ การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื ่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ในชั้นเรียน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ผลการ
ประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำ
ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำทุกเดือน มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหน้า
เสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย มี
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การจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกหลังเลิกเรียน
ทุกวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ และโครงการจัดการ
เรียนรู้สู่ความพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มี
วินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความ
สะอาด รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วัน
เข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมา
เป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้ าน
ศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้
แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย อีกท้ัง
โรงเรียนได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา 
มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรม
ทัศนศึกษา ส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 

87.76   
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก

การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 87.76    

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ม ีจ ิตสำนึกในการอนุร ักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การอ่าน 
-การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 2)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 5)  โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 6)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 7)  โครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ได้มีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่ อที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
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ปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  
สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้
มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็น ซึ่งเอื้อประโยชน์  
และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง
กับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ี
สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับ
เด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการ
ที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที ่ดีก ับเด็กและผู ้ปกครองมีการจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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-  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
-  โครงการ การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ (DLIT)  
 - โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

- โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้าน

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1)  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
2)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3)  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
4)  โครงการ การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
5)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 6)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 7)   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ (DLIT)  
 8)  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

9)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
10) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
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2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน  ผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิด
การเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย   เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่ อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบง่ปันมี
ความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อ
ก่อให้เกิดความมีน้ำใจ                  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็ม
ไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ี
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื ่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
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 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจำวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จ ั ดอ ุปกรณ ์ส ื ่ อการเร ียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
-  พ ัฒนา เคร ื ่ อ ง เ ล ่ น สนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสร ิมเด็กเร ียนร ู ้การอยู่

ร่วมกัน 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 2)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 5)  โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 6)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน ผลการ
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับช้ันเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการ
เรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 
 
 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
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      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -   รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที ่นำสู ่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช ่วยเหล ือตนเองท ั ้งท ี ่บ ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1)  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
2)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3)  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
4)  โครงการ การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

 5)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 6)   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ (DLIT)  
 7)  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

8)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 9)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 10)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 11)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 12)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 13)  โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 14)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 15)  โครงการอาหารกลางวัน 
 16)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  
 
 
 
 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. ม ีพ ัฒนาการด ้ านร ่ า งกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพในตอน
เช้า 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการด่ืมนมแปรงฟัน 
-บ ันท ึ กน ้ ำหน ั กส ่ วนส ู ง /ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
-  ก ิจกรรมเคล ื ่ อนไหวและ
จังหวะหน้าเสาธง ก่อนเข้าช้ัน
เรียน 
- โครงการโรงเร ียนส่ง เสริม
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. ม ี พ ั ฒ น า ก า ร ด ้ า น ส ั ง คม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม  
 

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย 
- โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ 
- โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพ ัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศ ึ กษา เพ ื ่ อ ผ ู ้ เ ร ี ยน ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

-หล ั กส ู ตรสถานศ ึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน - โครงการพัฒนาวิชาชีพ - 
3. ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ค ร ู ม ี ค ว า ม
เ ช ี ่ ย ว ช า ญ  ด ้ า น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
- โครงการ การขับเคลื ่อนเพื่อ
พ ัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพื่อนครู 

4. จ ัดสภาพแวดล้อมและ ส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

-  โครงการปร ับปร ุ ง อ า คาร 
สถานท ี ่  ภ ูม ิท ัศน ์และความ
ปลอดภัย 
- โครงการจัดซื ้อวัสดุการเรียน
การสอน 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒน าค ุ ณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให ้บร ิการส ื ่ อ เทคโน โลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒน าค ุ ณภาพ
ก า ร ศ ึ ก ษ าด ้ ว ย เ ทค โ น โ ล ยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

-ส่ือในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการพ ัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร ้ า ง โ อก าส ให ้ เ ด ็ ก ไ ด ้ รั บ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที ่ เอ ื ้อต่อการ
เร ียนร ู ้ ใช ้ส ื ่อและเทคโนโลย ี ท่ี
เหมาะสมกับวัย 
  

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

-  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 174  คน ครูผู้สอน 14 คน จัดทำรายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ  ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  อยูใ่นระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้  สามารถสื่อสารเรียนรู้  และคิดคำนวณ  ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน

ระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  97.67  ระดับยอดเย่ียม   
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๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาน  อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยวิธีการเรียนแบบโครงงานคุณธรรม  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์   
โครงงานการงานอาชีพฯลฯ  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  99.42  ระดับยอด
เย่ียม   

๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีโครงงาน/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของ
นักเรียน  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับ
ยอดเยี่ยม   

๑.๑.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ย    ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และ (NT) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชา  และระดับชั้นที่สอบ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทศวรรษ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ระดับดี  การคัดเลือก
สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ประจำปี  พ.ศ.256๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน  และเกียรติบัตรยก
ย่องจากหน่วยงานต้นสังกัดตลอดมา  ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน   ระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  94.68  
ระดับยอดเย่ียม   

๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โดยมีนักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  และโรงเรียนได้สอน
งานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ “ป๊อปคอร์นสมุนไพร” และ “สเปร์ยไล่ยุง” และ สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100 ระดับยอดเย่ียม   
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดยมี
กิจกรรมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเมตตากรุณา  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  
อดออมและอดทน  ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ในด้านวิชาการ คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  รักการอ่าน  การมีมารยาท  
และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องการเก็บของมีค่าและทรัพย์สินคืนเจ้าของ ผู้เรียนจัดทำ
โครงงานคุณธรรมทุกคนและร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ และได้รับ     เกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ  1  ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ  2 ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิด
ไท้องค์ราชัน  ระดับ เพชรต้นแบบ  รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากไม่มี
อัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด  เพราะมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  คือ  การทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด และการแห่เทียน
พรรษาทางน้ำ   ผู้เรียนเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์คลองบางกอกน้อย”  ด้านรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มี
จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   
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๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีผู้เรียนท่ีเป็นชาวกัมพูชา ชาว
เมียนม่า และชาวลาวร่วมชั้นจำนวน  ๑๐  คน  และนักเรียนเรียนร่วมจำนวน  ๘ คน ผู้เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจในความแตกต่างด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  และเคารพสิทธิของผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  95.35  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางอาหาร  และได้รับประทาน  อาหารเสริม  คือ  
ด่ืมนมทุกวัน  ผู้เรียนรู้จักการดูแลตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงมอมเมา  และสารเสพติด  ผู้เรียนปลอดจากสารเสพ
ติด 100%  ผู้เรียนมีความสนใจในการร่วมเล่นกีฬา  และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ   วาดภาพ  มีความสนใจ
เรียนคอมพิวเตอร์  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๒.๑ โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน
ผู้บริหารได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม                    การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  
และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีกองทุนครูคือผู้ให้  มีเงินทุนมูลนิธิโรงเรียนวัด
บางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการระดมทรัพยากรเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายใน
และภายนอก  การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการ  ผู้ปกครองเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ  รักท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียน   เป็นอย่างดียิ ่งมาอย่างต่อเนื่อง และได้รางวัล IQA 
AWARD  ระดับ ยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษา  ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2561  ผลการประเมิน
ตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๓ โรงเรียนดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (กิจกรรม
เสริมปัญญายามเช้าทุกวัน) โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มี
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ของกลุ่มเรียนร่วม ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) และ (NT) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชา  และสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการ
ประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   
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๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ  และมีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และ
จัดกิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน  ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการ
ครูปองครูทุกคนและนำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน  และเครื่องมือ
วัดและประเมินผลผู้เรียน  จนได้รับรางวัล U-School Mentoring  AWARD  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  
ระดับดี  และรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัล  OBEC AWARD  สถานศึกษายอดเยี่ยม  ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม  PLC  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีห้องสมุด
เพื่อบริการการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน  25  เครื่องและใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  22  
เครื่อง ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1  เครื่อง  ไม่มีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายภายในโรงเรียน 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน  และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอนทุกห้องเรียน  โรงเรียนมีการติดต้ังข่ายสายระบบ LAN Network และ SMART TV  ท่ัวทั้งโรงเรียน  ติดต้ัง
คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ติดต้ังเครื่องรับโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ติดต้ังระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดท่ัว
ท้ังโรงเรียน ซึ่งได้รับบริจาคในโครงการประชารัฐ  ผลการประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม   
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  มีความชำนาญการ
เป็นที่ยอมรับ  และได้รับเชิญเป็นวิทยากร  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไป
เผยแพร่เวปไซต์และเฟสบุ๊ค  ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  
และมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาช่วยสอน  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที ่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้ส่ือ ทรูปลูกปัญญา  ส่ือ DLIT เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก
การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูมีการเยี่ยมบ้าน 100 %  ระดมทุนการศึกษาและระดม
ทรัพยากร มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรมดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
และด้านพฤติกรรม  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูสร้างเครื่อ งมือ  
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  และนำผลการวัดและประเมินมาทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุม  พูดคุย ปรึกษาหารือ  นิเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และ                            ถอด
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ประสบการณ์จากครูที่เกษียณอายุราชการ  ครูที่มีประสบการณ์หรือชำนาญการเฉพาะสาขา  หาวิธี เทคนิค 
แนวทางมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   
๓. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

๓.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

๓.๒ จัดทำแผนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๓.๓ จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มปกติให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และจัดทำแผน IEP 

เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
๓.๔  การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาและคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
๓.๕  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการ

วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุ  ผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบ
ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปถัมภ์) จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่าง  มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และ 
การมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น
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ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1)โครงการ

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
3)โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้  4)โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  5)โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  6)โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง  7)โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  8)โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ  9)โครงการโรงเรียนสุจริต                   พินิจ
คุณธรรม  10)โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  11)โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ในโรงเรียน  12)โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  13)โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  14)โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  15)โครงการโรงเรียนสีขาว  16)โครงการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ     
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ   มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม  มีส่ือด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถ          
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป  จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วมเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  ตามคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี  ยังคงต้อง
ปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่อง  และจริงจังมากยิ่งขึ้น    

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
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โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ
ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุ           ผล
การประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   
ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์                และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื ่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
     2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ประเด็นภาพ
ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
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อย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูล  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ   มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีกำหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน           
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์            
ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบาย             
ของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการท่ีมีส่ือ  และ
เครื่องมือต่างๆอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้  และมีการนิเทศ  ติดตามท่ีชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2) โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
4) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
6) โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
7) โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
8) โครงการการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
9) โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
11) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
12) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
13) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
14) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การ
เรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
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เรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพื่อให้เด็ก                รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับ
โครงสร้างรายวิชา โดยการเชื่องโยงหน่วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลงไปในช่ั วโมงวิทยาศาสตร์  
จำนวน  1   ช่ัวโมง  และภาษาอังกฤษ  จำนวน  4  ช่ัวโมง  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  และรายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม(โครงงานดีมี
คุณธรรม) รายวิชาละ  1  ชั่วโมง  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเน้นทักษะต่างๆในการลงมือปฏบิัติ  
พร้อมทั้งคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน  ท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครู
มีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีให้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ีสนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชมรม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆได้แก่  1)โครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  3)
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4)พัฒนางานวิจัยในชั ้นเรียน  5)โครงการสร้างเสริมวิถีช ีวิต
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  6)โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  7)โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือ
ของชุมชนและท้องถิ่น  8)โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 
 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 
ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2) โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ   
4) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5) พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน   
6) โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน   
7) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   
8) โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น   
9) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
10) โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง   
11) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ   
13) โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   
14) โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา 
           จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ      ยอด
เยี่ยม ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 
95.33 มีความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผล
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การทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและO-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม โครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
และร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน จากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำ
ให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง  นักเรียนทุกคนไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมี
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงาน  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการ
คิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และนำความรู้มาจัดทำแผนการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการ
แสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ  และโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทาง            
การเรียนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 3 ปีย้อนหลัง             
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

1. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์              
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
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3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีส่ือด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
5.ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
6.นักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 

3. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2) โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ   
4) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5) โครงการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน   
6) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
7) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ   
8) โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   
9) โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
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1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน  การส่ือสาร และ             
การคิดคำนวณ 
 
 

-โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้น 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ผลการประเมินการอ่าน                   
การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- Speed  Math 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET),NT 
 

2. มีความสามารถใน                  
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ   

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

-กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ   

-ผลงานนักเรียน 
-นวัตกรรมของครู/นักเรียน 
-โครงงาน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
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5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็น
เลิศ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน 
 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็น
เลิศ 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบช้ัน ป.1-6 

7. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็น
เลิศ 
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   

-ชมรมพอเพียงตามแนววิถีไทย 
-ผลิตภัณฑ์ “ป๊อปคอร์นสมุนไพร” และ 
“สเปร์ยไล่ยุง” 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   

-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ   
-โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจ
คุณธรรม   
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   
-โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย   

-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข   
-โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์
ราชัน  ระดับ เพชรต้นแบบ   
-โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.              
ระดับ  2  ดาว 
-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  1  ดาว    

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

-โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย   

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญต่างๆ 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

-โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  
-โครงการโรงเรียนสีขาว   
    

- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

- โครงการพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายใน 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  

-โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
-โครงการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
-โครงการการขับเคล่ือนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 
-โครงการพัฒนางานวิจัย              
ในช้ันเรียน   

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยช้ันเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-โครงการปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
 

-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย   
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   

-โครงงาน 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

2.ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 

-โครงการปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/ส่ือ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยช้ันเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนปฏิบัติการประจำปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
-รายงาน SAR 
-รายงานการประชุมอบรม 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
ท่ี  พิเศษ / 2562  วันที่   29  มีนาคม  2562 
เร่ือง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561   
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์)  
ชื่อแผนงาน            การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โครงการ   พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1. มีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
          3. จัดให้มีการประกวดทางด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ 
          4. จัดป้ายนิเทศตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
          5. ประเมินผลหลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม เพื่อนำผลมาแก้ไขและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ท้ัง8 กลุ่ม
สาระ  
 
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียทุกวชิา  ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.18 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.98 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.71 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.93 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.84 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.14 

สรุป คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.30 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียรายวชิา  ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.84 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.08 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  80.68 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
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  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  85.73 
  รายวิชาประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  83.82 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  89.45 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  89.15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  88.24 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

  รายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.08 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ   79.03 

  
ผลกระทบของโครงการ 
 1. ภาระงานเร่งด่วนจากนโยบายต่าง ๆ ท่ีเข้ามาส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามท่ี
กำหนดไว้  
 2. ปีการศึกษาท่ีผ่านมานี้ คุณครูหลายท่านต้องเข้ารับการอบรมตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด                ทำให้มีผลกระทบต่อโครงการเช่นกัน 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
             1. บางกลุ่มสาระมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ ทำให้มีปัญหาในการบริหารเวลา 
             2. กิจกรรมของกลุ่มสาระท่ีกำหนดไว้ในโครงการค่อนข้างมาก ทำให้มีการทำงานทับซ้อนกันบ้าง     
 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 กิจกรรมบางกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................... ผู้รายงาน       ลงช่ือ ................................... ผู้ตรวจรายงาน
  
   (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                             (นางสาลินี  สุขศิริ) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
ประจำปีการศึกษา 2561    

1.ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ 
 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เป็นโครงการท่ีรวมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณครูทุกท่าน บุคลากรทุกฝ่าย และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีเห็นความสำคัญของการดำเนินการด้านวิชาการ และให้การสนับสนุนโครงการนี้ 
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 การดำเนินโครงการ มีการประชุมวางแผน ปรึกษาหารือ เสนอแนะความคิดเห็นจากบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี 
2.ขณะดำเนินงาน 
 2.1 มีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
          2.2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
          2.3 จัดให้มีการประกวดทางด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ 
          2.4 จัดป้ายนิเทศตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
          2.5 ประเมินผลหลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม เพื่อนำผลมาแก้ไขและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ  
3. ผลการดำเนินงาน 

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน 
          3.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวชิาการ 
          3.3 จากการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
แต่ละระดับช้ัน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2561  ปรากฏผลดังนี้ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รายวิชา ภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.26 
รายวิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.00 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.71 
รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.08 
รายวิชา ประวัติศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.39 
รายวิชา สุขศึกษา  และพลศึกษา  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.37 
รายวิชา ศิลปะ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.55 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.86 
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.83 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชา

เพิ่มเติม) 
 คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

78.74 

 รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ   86.18 
 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รายวิชา ภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.83 
รายวิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.85 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.98 
รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.15 
รายวิชา ประวัติศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.77 
รายวิชา สุขศึกษา  และพลศึกษา  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.19 
รายวิชา ศิลปะ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.07 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.39 
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รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.44 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชาเพิ่มเติม)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.15 

 รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ   84.98 
  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา ภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.97 
รายวิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.29 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.00 
รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.97 
รายวิชา ประวัติศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.88 
รายวิชา สุขศึกษา  และพลศึกษา  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.61 
รายวิชา ศิลปะ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.00 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.39 
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.29 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชาเพิ่มเติม)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.50 

 รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ   85.71 
  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รายวิชา ภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.61 
รายวิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.14 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.94 
รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.44 
รายวิชา ประวัติศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.80 
รายวิชา สุขศึกษา  และพลศึกษา  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.24 
รายวิชา ศิลปะ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.07 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.05 
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.78 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชาเพิ่มเติม)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.28 

 รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ   84.93 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รายวิชา ภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.20 
รายวิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.07 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.70 
รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.33 
รายวิชา ประวัติศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.15 
รายวิชา สุขศึกษา  และพลศึกษา  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.37 
รายวิชา ศิลปะ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.08 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.56 
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.80 
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รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชาเพิ่มเติม)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.13 
 รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ   84.84 

  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา ภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.19 
รายวิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.85 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.75 
รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.46 
รายวิชา ประวัติศาสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.96 
รายวิชา สุขศึกษา  และพลศึกษา  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.92 
รายวิชา ศิลปะ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.16 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.29 
รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.37 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชาเพิ่มเติม)  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.42 

 รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ   85.14 
 

 และคะแนนเฉล่ียร้อยละของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปรากฏผลดังนี้ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ ภาษาไทย 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 86.84 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ คณิตศาสตร์ 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 86.08 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ วิทยาศาสตร์ 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 80.68 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 85.73 

รายวิชา 
ประวัติศาสตร์ 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 83.82 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ สุขศึกษา  และพลศึกษา 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 89.45 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ ศิลปะ 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 89.15 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 88.24 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 86.08 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(รายวิชา
เพิ่มเติม) 

 คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 79.03 

รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 85.51 
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4. ผลกระทบของโครงการ 
 1. ภาระงานเร่งด่วนจากนโยบายต่าง ๆ ท่ีเข้ามาส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามท่ี
กำหนดไว้  
 2. ปีการศึกษานี้ คุณครูหลายท่านต้องเข้ารับการอบรมตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ทำให้มี
ผลกระทบต่อโครงการเช่นกัน 
5. ปัญหาและอุปสรรค 
  5.1  บางกลุ่มสาระมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ ทำให้มีปัญหาในการบริหารเวลา 
  5.2 กิจกรรมของกลุ่มสาระท่ีกำหนดไว้ในโครงการค่อนข้างมาก ทำให้การทำงานทับซ้อนกันบ้าง       
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   กิจกรรมบางกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้ 
7. ผลการสำรวจความพึงพอใจ 

สรุปความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา  2561 

นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก  เรื่อง  ความเหมาะสมของงบประมาณ  ร้อยละ  88.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ  92.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของระยะเวลา  86.00 
 เรื่อง  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด  ร้อยละ  90.00 
 เรื่อง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดำเนินงาน  ร้อยละ  90.00 
ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก  เรื ่อง  ความเหมาะสมของงบประมาณ  ร้อยละ  
90.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ  85.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของระยะเวลา  100 
 เรื่อง  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด  ร้อยละ  85.00 
 เรื่อง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดำเนินงาน  ร้อยละ  100 
คณะครูมีความพึงพอใจระดับ มาก  เรื่อง  ความเหมาะสมของงบประมาณ  ร้อยละ  85.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ  100 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของระยะเวลา  90 
 เรื่อง  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด  ร้อยละ  80.00 
 เรื่อง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดำเนินงาน  ร้อยละ  100 
 
 
 
ลงช่ือ ................................... ผู้รายงาน                          ลงช่ือ ................................... ผู้ตรวจรายงาน 
   (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                      (นางสาลินี  สุขศิริ) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
ท่ี  พิเศษ / 2562  วันที่   29   มีนาคม  2562   
เร่ือง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561     
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ   
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์)  
ชื่อแผนงาน            การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 เมษายน 2561 – 30 มีนาคม 2562 
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. นักเรียนได้ทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ 

 3. นักเรียนบางส่วนได้รับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายนอกโรงเรียน 
 4. ตัวแทนนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะครู นักเรียนท้ังโรงเรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประกวด 
  5. ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
 1.  นักเรียนทุกระดับช้ันได้เรียนรู้โครงงานผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 2. นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก โดยผ่านกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน และการ
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  
 3. นักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขนัโครงงานและกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ทำให้ได้รับรางวัล
ต่างๆ  
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68                   
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68                 
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68                 
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  1  เหรียญเงิน   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68                 
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  7  เหรียญทอง   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  2  เหรียญทองแดง   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 68                
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   
 การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 68                
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นท่ี  1  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองจำนวน  23  รายการ  เหรียญเงินจำนวน  19  รายการ  และเหรียญทองแดงจำนวน  5  รายการ  
รวมทั้งหมด  47  รายการ   
 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันผลงานวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2562    โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัล  1  เหรียญทอง   2  เหรียญเงิน   
ผลกระทบของโครงการ 
 1. ภาระงานเร่งด่วนจากนโยบายต่าง ๆ ท่ีเข้ามาส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามท่ี
กำหนดไว้  
 2. ในภาคเรียนท่ี 1 นี้ คุณครูหลายท่านต้องเข้ารับการอบรมตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
ทำให้มีผลกระทบต่อโครงการเช่นกัน 
ปัญหา / อุปสรรค 
 1.  กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม ถึงแม้จะใช้เวลาหลังเลิกเรียน             
ในการฝึกซ้อม แต่บางกรณีนักเรียนไม่สามารถอยู่ฝึกซ้อมได้ จึงอาจต้องกระทบเวลาเรียนปกติบ้าง อีกท้ัง
กิจกรรมการประกวดอยู่ในช่วงท่ีเตรียมการสอบภาคเรียนท่ี 1 ท้ังครูและนักเรียนจึงมีภาระงานเพิ่มขึ้น 
 2.  งบประมาณของโครงการท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน  
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
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 1. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพของนักเรียน 
 2. การจัดทำโครงงาน ควรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนกนั 
 3. ในปีงบประมาณต่อไป โครงการจำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 
 
ลงช่ือ ................................... ผู้รายงาน                    ลงช่ือ ................................... ผู้ตรวจรายงาน 
   (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                        (นางสาลินี  สุขศิริ) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
ประจำปีการศึกษา 2561    

 
1.ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็นโครงการต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านการวางแผนงาน การ
ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ทำให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน 
2.ขณะดำเนินงาน 
 2.1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 2.2 นักเรียนได้ทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
          2.3 นักเรียนบางส่วนได้รับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายนอกโรงเรียน 
 2.4 ตัวแทนนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะครู นักเรียนท้ังโรงเรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประกวด 
          2.5 ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ผลการดำเนินงาน 
          3.1 นักเรียนทุกระดับช้ันได้เรียนรู้โครงงานผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
          3.2 นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก โดยผ่านกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน และการ
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  
          3.3 สำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนวัดบางไกร
นอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ทำให้ได้รับรางวัลแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. คัดลายมือส่ือสาร  ระดับช้ัน ป.๑-๓  เหรียญเงิน  
เด็กหญิงจันตรี  ชาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

2. คัดลายมือส่ือสาร  ระดับช้ัน ป.๔-๖  เหรียญเงิน                                                           
เด็กหญิงนิพาดา  นามรัมย์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

3. วรรณกรรมพิจารณ์  ระดับช้ัน ป.๔-๖  เหรียญทอง  
เด็กชายธนวิน  ค้าซุง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. เขียนเรื่องจากภาพ ระดับช้ัน ป.๑-๓ เหรียญทอง  
เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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5. เขียนเรียงความ  ระดับช้ัน ป.๔-๖ เหรียญเงิน  
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณลาภา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

6. ท่องอาขยานทำนางเสนาะ  ระดับช้ัน ป.๔-๖ เหรียญทอง  
เด็กชายนิภัทร  ลับกิ่ม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรืคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เหรียญเงิน 
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองมอญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงมาริษา  โสภาพรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. โครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 เหรียญเงิน 
เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงพิยดา  ทะนวนรัมย ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงดารากรณ์ อินทร์นุ่มพันธ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

3. แข่งขันคิดเลขเร็ว ป4-6 เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงธัญชนก  ฟักหอม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

4. เวทคณิต ป4-6 เหรียญทอง 
เด็กชายภรัณยู  ทักษิณไศล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ป.4-6   เหรียญเงิน 

เด็กหญิงวิรดา รัตนช่ืน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงอชิรัญญา ขำภู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายรัชชานนท์ ทองเสน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. การแข่งขันโครงงานประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.4-6   เหรียญเงิน 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ป่าเกลือ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ครองผา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กชายอธิชัย รัตนช่ืน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

3. การแข่งขันโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ป.4-6   เหรียญเงิน 
เด็กหญิงณัฐกมล ชนะสงคราม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายสุรยุทธ์ เพ็ญแจ้ง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับช้ัน ป.4-6  เหรียญทอง 
เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กชายสักวา รัศมิทัต   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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5. การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ป.4-6  เหรียญทอง 
เด็กชายนิภัทร์ ลับกิ่ม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายธนวิน ค้าซุง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

6. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทอัตราร่อน ระดับช้ัน ป.4-6   เหรียญทองแดง 
เด็กชายธีร์ธวัช ภู่อิ่ม   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กชายไชยวัฒน์ ต่อสกุล   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
 

 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันผลงานวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2562    โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. เด็กหญิงอชิรัญญา ขำภู่   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เหรียญทอง 
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองเสน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เหรียญเงิน 
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แยง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เหรียญเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3  เหรียญทอง 

เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วคง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2. เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6  เหรียญทอง 

เด็กหญิงชลธิชา  ยุคุณธร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
3. โครงงานคุณธรรม ป.1-3  เหรียญเงิน 

เด็กหญิงอรอินทร์   ศรีสังข์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงมินตรา  โสภาพรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงจันตรี     ชาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงกษมา  แตงฉาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงสุวรรษา   ทรัพย์ทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

4. โครงงานคุณธรรม ป.4-6  เหรียญทอง 
เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงแพรวา    แดนเสนา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงปิยาภรณ์   แจ่มนาม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงประภากร  สาสิงห์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงณัฐรดา    ทักษิณไศล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

5. มารยาทไทย ป.1-3  เหรียญทองแดง 
เด็กชายเทพยุทธ   สมจิตร   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
เด็กหญิงพีชญา  อ้นจีน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

6. มารยาทไทย ป.4-6 เหรียญเงิน 
เด็กชายฤทธิ์ธิพล  มาทัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงกุลิสรา   เทียนทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



90 
 

1. การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  เหรียญเงิน 
เด็กหญิงแพรวา    แดนเสนา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหลี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญทอง 

   เด็กหญิงสุธินันท์  ตรีอุดม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญทอง 

  เด็กหญิงนิพาดา   นานรัมย์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
3. การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ป.1-3  เหรียญทอง 

เด็กหญิงณัฐิดา  นิลประภา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
4. การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ป.4-6  เหรียญทอง 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา   เนตรประเสริฐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
5. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3   เหรียญทอง 

เด็กชายกอบสิน  สุภาเกตุ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
เด็กชายธาดา  แพรพรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
เด็กหญิงกรภัทร  เจียมอนุสรณ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

6. การแข่งขันประติมากรรมป.4-6    เหรียญทอง 
     เด็กหญิงกรกมล   มะหิงสิบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
    เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยส้ัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

7. การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6  เหรียญทอง 
  เด็กหญิงปิยาภรณ์   แจ่มนาม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศิริพรรณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี 

1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  เหรียญทอง 
เด็กหญิงณฐภัทร  เชิงโชติ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงสโรชา  ปานมณี    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงปริษา  อรัญญะนาค   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. การประกวดโครงงานอาชีพ   เหรียญทอง 
เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

3. การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก  ผักสด  เครื่องเคียง เหรียญทอง 
เด็กหญิงสโรชินี  ปานมณี   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงบุญยานุช  กล้าหาญ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงศุภิสรา  มานะพะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

4. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  เหรียญทอง 
เด็กชายศิวกร  ขืมจันทร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
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เด็กหญิงณฐภัทร  เชิงโชติ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
เด็กหญิงศมน  แพรพรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   

5. การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟกิ ป.1-3 เหรียญเงิน  
เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กชายธนพล  จันทร์อู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

6. การสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ป.4-6 เหรียญทองแดง 
เด็กชายชาคริต   กาญจนากาศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายนันท์นลิน  จันทร์เอี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

7. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentations) ป.4-6   เหรียญเงิน 
เด็กชายธนากร  อวยเฮง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

8. การสร้าง  Webpage  ประเภท  Web Editor ป.4-6   เหรียญทอง 
เด็กชายชยางกูร     เล้วอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงณัฐกมล   ชนะสงคราม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(ระดับช้ัน ป. 4-6) เหรียญทอง 

เด็กชายรัชชานนท์  ทองเสน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (ระดับช้ัน ป. 1-3) เหรียญเงิน 

เด็กชายธนพล  จันทร์อู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
3. การแข่งขันการเล่านิทาน (ระดับช้ัน ป. 4-6 ) เหรียญเงิน 

เด็กชายนันท์นลิน  จันทร์เอี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
4. กิจกรรมกิจรรมครอสเวิร์ส (ระดับช้ัน ป. 4-6 ) เหรียญเงิน 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนช่ืน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กชายภรัณยู  ทักษิณไศล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย (ระดับช้ัน ป. 4-6) เหรียญทอง 

 เด็กหญิงวิรดา  รัตนช่ืน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงพาฝัน  สังผัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ต้ังสุข ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เด็กหญิงวิธิตา  ชำนิกุล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

2. กิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ระดับช้ัน ป. 1-3) เหรียญเงิน 
เด็กชายเมธีวัฒน์  เสมคำ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงปัญญาพร  โพยนอก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กชายอธิภัทร  สร้อยทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงกษมา  แตงฉาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เด็กหญิงสุวรรษา  ทรัพย์ทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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เด็กชายสุวัฒน์ชัย  โคกแพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
3. กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ระดับช้ัน ป. 4-6 ) เหรียญเงิน  

เด็กหญิงพิมพ์พิษา  เนตรประเสริฐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงกรกมล  มะหิงสิบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยส้ัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม 
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (การบกพร่องทางการเรียนรู้) เหรียญเงิน 

   เด็กชายรัชภาคย์  รุ่งสว่าง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2. การแข่งขันมารยาท  (การบกพร่องทางการเรียนรู้) เหรียญทองแดง 

เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  จำปาทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
เด็กหญิงนันทิดา ฟองสาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

4. ผลกระทบของโครงการ 
 4.1 การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ครูผู้รับผิดชอบต้องใช้เวลาท้ังในและนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น 
 4.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดต้องเสียสละเวลาหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุดเพื่อทำการฝึกซ้อม 
 4.3 กิจกรรมบางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาก ทำให้นักเรียนเสียเวลาเรียน 
 4.4 นักเรียนบางคนมีความสามารถหลายด้าน เป็นท่ีต้องการของแต่ละกลุ่มสาระ จึงต้องฝึกซ้อม
มากกว่าคนอื่น ๆ ส่งผลให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน 
5. ปัญหาและอุปสรรค 
 5.1 กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม ถึงแม้จะใช้เวลาหลังเลิก
เรียนในการฝึกซ้อม แต่บางกรณีนักเรียนไม่สามารถอยู่ฝึกซ้อมได้ จึงอาจต้องกระทบเวลาเรียนปกติบ้าง อีกท้ัง
กิจกรรมการประกวดอยู่ในช่วงท่ีเตรียมการสอบภาคเรียนท่ี 1 ท้ังครูและนักเรียนจึงมีภาระงานเพิ่มขึ้น 
 5.2 งบประมาณของโครงการท่ีต้ังไวไ้ม่เพียงพอตอ่การดำเนินงาน  
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพของนักเรียน 
 2. การจัดทำโครงงาน ควรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนกนั 
 3. ในปีงบประมาณต่อไป โครงการจำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 
7. ผลการสำรวจความพึงพอใจ 

สรุปความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
ประจำปีการศึกษา 2561 

นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก  เรื่อง  จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ  86.00 
 เรื่อง  ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ร้อยละ  90.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของระยะเวลา  ร้อยละ  86.00 
 เรื่อง  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด ร้อยละ  92.00 
 เรื่อง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำโครงงาน  ร้อยละ  90.00 
ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก  เรื่อง  จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

   ร้อยละ  100 
 เรื่อง  ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ร้อยละ  93.33 
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 เรื่อง  ความเหมาะสมของระยะเวลา  ร้อยละ  86.67 
 เรื่อง  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด ร้อยละ  93.33 
 เรื่อง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำโครงงาน  ร้อยละ  100 
 
 
 
 
 
คณะครูมีความพึงพอใจระดับ มาก  เรื่อง  จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ  85.00 
 เรื่อง  ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ร้อยละ  90.00 
 เรื่อง  ความเหมาะสมของระยะเวลา  ร้อยละ  90.00 
 เรื่อง  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด ร้อยละ  85.00 
 เรื่อง  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำโครงงาน  ร้อยละ  100 
 
  
 
 
ลงช่ือ ................................... ผู้รายงาน        ลงช่ือ ................................... ผู้ตรวจรายงาน 
   (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                             (นางสาลินี  สุขศิริ) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
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