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คำนำ  
   

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเร ียน                  
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา                    
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ                 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ                    
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนำผล
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา สถานศึกษาให้ดีขึ้น   
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป  
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.1  ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๓๔ หมู่ท่ี  ๓  ตำบลบางขุนกอง  อำเภอบาง
กรวย   
จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต ๑ 
โทร  ๐-๒๙๒๔-๗๐๐๘  โทรสาร ๐-๒๙๒๔-๗๐๐๘  e – mail : bknork@hotmail.com 
Website : www.watbangkrainorkschool.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์  ชื ่อโรงเรียนราษฏร์บำรุง           
ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๕  รัฐบาลได้ส่งเสริมการศึกษาประชาบาล  โดยให้มี
โรงเรียนประชาบาลตำบล  ตำบลละ ๑ โรงเรียน  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  เริ่มตื่นตัวในการศึกษา  
ประกอบกับมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  โรงเรียนวัดบางกร่างโรงเรียนเดียวไม่เพียงพอกับการรับนักเรียน ได้เล็งเห็น
วา่โรงเรียนวัดบางไกรนอก  มีโรงเรียนราษฎร์สอนอยู่แล้ว  มีอุปกรณ์และบุคลากรอยู่เรียบร้อย  และเป็นโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย  ซึ่งอยู่ใกล้และมีคลองติดต่อกันการเดินทางก็สะดวกสบาย   จึงขออนุญาตอำเภอ
บางกรวย  ขอยืมสถานท่ีวัดบางไกรนอกสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลบางกร่าง  ๒ โรงเรียนราษฎร์
บำรุงก็เลิกกิจการไป  ต่อมาอำเภอเมืองนนทบุรีได้โอนโรงเรียนให้ไปข้ึนกับอำเภอบางกรวย  ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๔๙๑ จึงใช้ชื่อใหม่ว่า“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” ตั้งแต่นั้น ต่อมาคุณยายพวง แย้มพร้อม  ร่วมกับบุตรชายได้
บริจาคท่ีดินเพิ่มอีก ๒๓๔ ตารางวา เพื่อเป็นเกียรติกับผู้บริจาคท่ีดิน จึงได้ขอเพิ่มช่ือเป็น “โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)” และขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ัน ร.ง.ช.พร้อมเครื่องหมายตอบแทนให้กับนายนิพนธ์  แย้ม
พร้อม บุตรชาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนท่ีโรงเรียน 

 
 



1.๒   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ – สกุล  นางสาลินี  สุขศิริ 
โทรศัพท์  ๐๘6-391-9108 e – mail  Salineesuksiri@hotmail.com 

 1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ 

ปีการศึกษา  2562 1 11 - 6 1 

  
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. ภาษาไทย 4 18 
3. คณิตศาสตร์ 2 18 
4. วิทยาศาสตร์ 2 19 
5. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 18 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 
7. ศิลปะ 2 18 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 19 
9. ภาษาอังกฤษ 1 18 
10. ปฐมวัย 2 25 

รวม 19 18.82 
 
 
 
 
 

83%

17%

ปริญญาตรี ปริญญาโท



 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม  202  คน 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวม 
ทั้งหมด 

จำนวนห้อง  1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 
เพศ ชาย 9 13 22 13 14 17 10 11 14 79 101 

หญิง 10 11 21 9 10 12 9 25 15 80 101 
รวม  19 24 43 22 24 29 19 36 29 159 202 

เฉลี่ยต่อห้อง  19 24 43 22 24 29 19 36 29 159 202 
 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
จำแนกตามรายวิชา 

 
 
 

 

รายวิชา/ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวม 

(จำนวนคน) ร้อยละ 

ภาษาไทย 21 23 25 17 31 27 144 91.14 

คณิตศาสตร์ 21 22 25 17 35 20 140 88.61 

วิทยาศาสตร์ 19 20 22 17 35 26 139 87.97 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 21 24 26 18 36 24 149 94.30 

ประวัติศาสตร์ 21 22 28 18 36 27 152 96.20 

สุขศึกษา  และพลศึกษา 21 24 27 19 36 29 156 98.73 

ศิลปะ 21 23 29 19 36 29 157 99.37 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 21 23 26 19 36 27 152 96.20 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 21 23 26 17 34 18 139 87.97 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(รายวิชาเพิ่มเติม) 18 19 22 15 31 10 115 72.78 

เฉลี่ยร้อยละ 91.55 



2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จำแนกรายชั้น 

 

1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี  
ร้อย
ละ ไม่ผ่าน 

ร้อย
ละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 

21 21 100 - - - - 21 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 

24 24 100 - - - - 24 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 

29 29 100 - - - - 29 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 

19 19 100 - - - - 19 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 

36 36 100 - - - - 36 100 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 

29 29 100 - - - - 29 100 

รวม 158 158 100 - - - - 158 100 

รายวิชา/ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 89.42 86.44 86.31 86.99 86.87 86.57 91.14 

คณิตศาสตร์ 86.67 86.33 86.44 86.84 87.00 83.37 88.61 

วิทยาศาสตร์ 82.95 81.71 80.62 82.04 81.03 80.07 87.97 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 87.45 87.37 87.52 86.91 86.67 84.02 94.30 

ประวัติศาสตร์ 83.26 84.20 86.17 83.94 86.96 83.76 96.20 

สุขศึกษา  และพลศึกษา 94.19 88.26 86.65 91.97 91.53 89.04 98.73 

ศิลปะ 90.24 88.67 92.60 88.82 90.69 89.87 99.37 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 88.88 89.13 87.84 89.82 89.13 90.15 96.20 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 89.51 88.50 89.98 90.26 84.26 76.93 86.57 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(รายวิชาเพิ่มเติม) 

76.52 
 

79.04 
 

80.77 
 

79.06 
 

79.94 
 

71.72 
 

72.78 
 

เฉลี่ยร้อยละ 86.91 85.97 86.49 86.67 86.41 83.55 86.00 



1.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับช้ัน  

ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 

21 - 12 8 1 - - 20 95.24 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 

24 - 16 7 1 - - 23 95.83 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 

29 1 15 11 2 - - 27 93.10 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 

19 - 11 8 - - - 19 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 

36 - 11 23 2 - - 34 94.44 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 

29 - 13 12 2 2 - 25 86.21 

รวม 158 1 78 69 8 2 0 148 93.67 
1.7 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

(สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 

21 - 21 - - - - 21 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 

24 - 22 2 - - - 24 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 

29 - 26 3 - - - 29 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 

19 - 16 3 - - - 19 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 

36 4 27 5 - - - 36 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 

29 6 15 8 - - - 29 100.00 

รวม 158 10 127 21 0 0 0 158 100.00 
 



1.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 

 

2) ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.73 32.59 36.97 31.39

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.07 35.32 37.89 42.59

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.95 31.6 34.3 30.86

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปทีี ่6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวมทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 66.74 77.24 71.99

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.65 45.64 47.65

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 46.00 45.64 45.82

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70
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ผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปทีี ่3



1.9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา  (๒๕61) 
 

 1.9.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

5 

   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 
   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 5 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

5 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถ่ิน 

 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 4 
   ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

5 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
   ๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 5 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.9.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  5 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
5 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 5 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 5 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
5 

 
 
 
 



1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  
 1)   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก    
 

  1.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  มาตรฐาน 
ระดับประถมศึกษา 

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี 

ด้านผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     มาตรฐานท่ี ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์               
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
     มาตรฐานท่ี ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
     มาตรฐานท่ี ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     มาตรฐานท่ี ๙   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
     มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี       
     มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

   
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

ด้านครูผู้สอน 
     มาตรฐานท่ี ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     มาตรฐานท่ี ๒๔ ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ 

   
✓ 
 
✓ 
 

ด้านผู้บริหาร 
     มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  
      มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษา  
      มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
      มาตรฐานท่ี ๒๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
      มาตรฐานท่ี ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

   
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหนึ่ง 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา  



 จุดเด่น  

 1. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดยมีกิจกรรมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เมตตากรุณา  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออมและอดทน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนต้อง
คิดวิเคราะห์รู้จักการทำงานเป็นขั้นตอน  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งความรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียบเรียง  สรุป  และส่ือสารการนำเสนอได้
เป็นอย่างดี  ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  คือ  การ
ทำบุญตักบาตรพระ 108  ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทางอาหาร  และได้รับประทานอาหารเสริม  คือ  ด่ืมนมทุกวัน  ผู้เรียนรู้จักการดูแลตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ส่ิงมอมเมา  และสารเสพติด  ผู้เรียนปลอดจากสารเสพติด  100%  ผู้เรียนมีความสนใจในการร่วมเล่นกีฬา  และ
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะวาดภาพ  มีความสนใจเรียนคอมพิวเตอร์ 

 2. ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดอยู่ในระดับดี  ผ่านการอบรมเรื่องการปฏิรูปการเรียน
การสอน  มีความชำนาญการเป็นท่ียอมรับ  และได้รับการยกย่องให้เป็นครูแม่แบบ  และได้รับเชิญเป็นวิทยากร  
ท่ีผลงานท่ีเกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไปเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนหลากหลาย  ครูสามารถ
จัดทำแผนการสอนท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  และมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน 

 3. ผู้บริหารมีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ  สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนเป็นอย่างดี  การบริหารและจัดการจนเป็นท่ียอมรับจากชุมชน  ส่งผลให้ผู้ปกครองนำผู้เรียนเข้าเรียนท่ี
โรงเรียนมากขึ้นทุกปี  สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยจัดการศึกษา  มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา  ส่งเสริม
ครูผู้สอนให้ความรู้สามารถพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม  และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดหาส่ือ
และเทคโนโลยีช่วยการสอน  เช่น  คอมพิวเตอร์  มีความเป็นผู้นำสูง  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริม
ครูผู้สอนให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม  ครูผู้สอนมีขวัญกำลังใจ  และทำงานด้วยความสุข  มีความสามัคคี  การ
บริหารงานเป็นแบบ  Schoolwide  มาก 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น  คือ  การรู้จักคิดวิเคราะห์  การศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านดนตรี  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาครูผู้สอนและสถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม
และเริ่มต้นดำเนินการมาบ้างแล้ว  แต่ยังไม่มีความต่อเนื่องและแพร่หลายในกลุ่มผู้เรียน 
 2. ครูผู้สอนควรปฏิบัติงานตามกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเคยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้คุณภาพตาม
มาตรฐาน  ด้านครูผู้สอนซึ่งอยู่ในระดับดีอยู่แล้วเพื่อให้พัฒนายิ่งๆขึ้น  สถานศึกษาควรประสานงานกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด  เพื่อรายงานและขออัตราครูเพิ่ม  เนื่องจากครูไม่เพียงพอ 
 3. ทุกมาตรฐานด้านผู้บริหาร  คุณภาพอย  ู  ูในระดับดีอยู่แล้ว  จุดที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น  คือ  การ
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน  ท่ัวถึง  ต่อเนื่อง  และการจัดเก็บให้เป็นระบบ  สามารถค้นหา  
หยิบง่าย  หายก็รู้  ดูก็งามตาม  และการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาร่วมกัน  
ควรทำอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  ครูผู้สอนควรเตรียมกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติด้าน
การคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  สรุปผลให้กว้างขวางขึ้น  โดยครูผู้สอนอาจร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผน  จัดการเรียน
การสอน  แผนการสอนควรเป็นแบบบูรณาการ  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบนิเทศวิชาการภายในโรงเรียน  



เพื่อให้ครูได้ช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน  สถานศึกษาควรสำรวจและขอความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วย
สอนเครื่องดนตรีอย่างง่ายกับผู้เรียน  และควรจัดหาเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น  โดยการขอความร่วมมือจากชุมชน 
 2. ควรจัดให้มีรางวัลตอบแทนการกระทำดีของครูผู ้สอน  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ครูผู้สอน  และควรเสนอรายงานสภาพการขาดแคลนครูและขออัตรากำลังครูเพิ่มต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศนั้น  สถานศึกษาได้มีความพยายามทำอยู่แล้ว  แต่ส่วนใหญ่เป็น
ระบบเอกสาร  ควรพยายามใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนการจัดด้วยระบบเอกสารให้มากขึ้นตามลำดับ  
ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ชุมชนเห็นสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน   ควรทำสอดแทรกใน
กิจกรรมท่ีมีชุมชนร่วมกับสถานศึกษา  และในโอกาสท่ีสถานศึกษาไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง    
 

  2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่
ย 

 
ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 

คะแน
น 

ระดับ
คุณภา

พ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง ประสงค์ 

3.56 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.78 ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 

3.45 ดี 4.00 ดีมาก 3.73 ได้ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว     

3.43 ดี 4.00 ดีมาก 3.72 ได้ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

3.20 ดี 4.00 ดีมาก 3.60 ได้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน 

3.42 ดี 4.00 ดีมาก 3.71 ได้ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการ
อ่านและพัฒนาตนเอง 

3.47 ดี 3.00 ดี 3.24 ได้ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ และช่ืนชมในผลงานของ
ตนเอง 

3.40 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 ได้ 

ด้านครู       
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

3.40 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 ได้ 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.75 ได้ 

   
 
 
 
 
 



 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่
ย 

 
ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 

คะแน
น 

ระดับ
คุณภา

พ 
ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ                         

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ  
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร 
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

           ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.   ได้       ไม่ได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่
ย 

 
ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 

คะแน
น 

ระดับ
คุณภา

พ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3.47 ดี 4.00 ดีมาก 3.74 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี 

3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.83 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา     

3.38 ดี 4.00 ดีมาก 3.69 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห ์มีวิจารณญาณ มี 
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์  

3.02 ดี 4.00 ดีมาก 3.51 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นตามหลักสูตร 

3.83 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.92 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.93 ดี 4.00 ดีมาก 3.47 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.37 ดี 4.00 ดีมาก 3.69 ได้ 

ด้านครู       
มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

3.53 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.77 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.26 ดี 4.00 ดีมาก 3.63 ได้ 

 
 
 
 
 



 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่
ย 

 
ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 

คะแน
น 

ระดับ
คุณภา

พ 
ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ                         

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.60 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.38 ได้ 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

          ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.   ได้       ไม่ได้    
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา  
 จุดเด่น  
ระดับปฐมวัย 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย  ด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการทำงาน        
รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ  และมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ผู ้บริหารมีภาวะผู ้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  จัดองค์กร/โครงสร้างและ               
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียน  
รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 



 1. ผู ้เร ียนมีความรู ้และทักษะที ่จำเป็นตามหลักสูตร  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิต             
ท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสามารถ                      ในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์                       และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ  และมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  จัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียน  รวมท้ัง
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 
 - 
ระดับประถมศึกษา 
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานให้ได้ค่าเฉล่ียเป็นไปตาม
เกณฑ์ทั้ง  14  มาตรฐาน  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  แต่ในระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน มีบาง
เกณฑ์การพิจารณาได้ระดับพอใช้  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในมาตรฐานต่างๆที่มีเกณฑ์
การพิจารณาท่ีได้ระดับพอใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาในระดับดีต่อไป 
 
 2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  แต่เกณฑ์การพิจารณาการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรู้และทุกช้ัน
เรียน  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ันเรียน  กับท้ังนำ
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรกำหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษามากยิ่งขึ้น  บางมาตรฐานถึงแต่ว่าจะได้ระดับดีอยู่แล้วแต่บางตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณายังไม่
สอดคล้องควรได้รับการพิจารณาปรับปรุง  ได้แก่  ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  โดยกำหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาด้านผู้เรียน  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  และดำเนินการพัฒนาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 2. สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มาก
ยิ่งขึ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระท่ี
รับผิดชอบ  และนำไปพัฒนาผู้เรียน  โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สอนและผู้เรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้ว
ดำเนินการจัดทำเครื่องมือไปพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 3. ผู ้บร ิหารควรประชุมปร ึกษาหารือก ับบุคลากรทุกฝ่ายที ่ เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                           
ให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานท่ีสำคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา  เพื่อนำ
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงานของสถานศึกษาได้อย่างรอบด้าน 
 

            



 3)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

  3.1   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
มาตรฐาน  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์  พันธกิจ             
                   และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                    

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้การส่งเสริม   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๒  ผลการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๒ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๒-๕ ) ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๒.๙๒  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช ่
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช ่
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช ่

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ) 
 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

     
 



  3.2   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๙ ดี 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  และต้น
สังกัด                 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกจิ และ   
วัตถุประสงค์           
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้การส่งเสริม   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๓ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๑.๗๓  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช ่

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ...........๕...........โดยมีค่าเฉลี่ย...........๔.๙๑................. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง  ไม่รอบรอง 
 
 
 



๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนพื้นท่ี  รักท้องถิ่น  มีความสนใจเอาใจใส่การเรียนบุตรหลาน 
๒. ครูผู้สอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการสอน  มีการพัฒนาตนเองอย่าง

สม่ำเสมอ  โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสนใจสมัครอบรมตามท่ีต้นสังกัดจัดอบรม 
ระดับประถมศึกษา 

๑. สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีคุณภาพ  มีความสงบสุข  ส่ิงแวดล้อมรอบโรงเรียนดี 
๒. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง 
๓. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถสูง  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
๔. ครูทุกคนมีความมุ่งมั ่นในการสอน ครูส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น  มาถึงโรงเรียนแต่เช้าเป็น
ประจำ  
๕. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการ  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ปฏิบัติ
หน้าที่บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่นนทบุรีเป็นเวลานาน  มีความเข้าใจในการบริหารงานโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
๖. ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  
รักท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง 
๗. ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด  ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดำเนินการ
ได้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
๘. โรงเรียนอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ (ผู้ปกครอง/ชุมชน) 
จุดที่ควรพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
๑. มาตรฐานที่  ๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๒. มาตรฐานที ่  ๑๕.๕  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  และกีฬา/
นันทนาการ 
๓. มาตรฐานท่ี  ๑๕.๗  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
ระดับปฐมวัย 

๑. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรม/สร้างบรรยากาศ  ในลักษณะที่ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เป็นต้นแบบ
ทางการเรียนการสร้างนิสัยรักการอ่าน  (เริ่มท่ีบ้าน  ส่วนต่อท่ีโรงเรียนพากเพียรเป็นนิสัย) 
๒. ผลิต/จัดหา/จัดซื้อส่ือการเรียนรู้  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านทางธรรมเพิ่มมากขึ้น 

ระดับประถมศึกษา 
๑. ควรรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น (สู่ชุมชน) อันจะส่งผลให้ผู้เรียนในทางอ้อม(ผู้ปกครอง/
ชุมชน  เป็นต้นแบบในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของบุตรหลาน) 
๒. ควรทำผลการประเมิน (O-NET,NT,LAS) ผลการประเมินโดยสมศ.  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี      
อยู่แล้ว  มาศึกษาวิเคราะห์หาจุดด้อยอย่างเจาะลึก  เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดและครอบคลุม 
๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  ควรเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษาดูงานโรงเรียนในเขตพื้นที่และ    
ต่างพื้นท่ี  เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆมาให้ความรู้เฉพาะด้าน 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

๑. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  และด้านสังคมสมวัย  มีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในช้ันต่อไป  เนื่องจากสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น  มีโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยกำหนดไว้ในแผนทุกปี  ครูเอาใจใส่  จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และส่ือต่างๆในการให้ผู้เรียนทำกิจกรรม  จนเด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ท่ี
กำหนด 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวการปฏิรูปการศกึษา  
มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการ
บริหารงานท่ัวไป  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นท่ียอมของครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว  และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  และดำเนินการ
ตามแผนเป็นระบบครบวงจร (PDCA) บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ  มีโครงการพิเศษท่ีดำเนินการ
เพื่อแก้ปัญหาขยะ  และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในสถานศึกษาและชุมชนประสบความสำเร็จ  
เช่น  โครงการรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น 

ระดับประถมศึกษา 
๑. ผู ้เร ียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที ่พึงประสงค์                       

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีนิสัยรักการอ่าน  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคม  มีจิตสำนึกในการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  เนื่องจาก
สถานศึกษาให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน  กำหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีทุกปีและดำเนินการตามแผนเป็นระบบครบวงจร  (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 

๒. ครูมีความมุ ่งมั ่นอุทิศตนเพื ่อการสอน  ครูส่วนใหญ่มีความสามารถจัดการเรียนการสอน                 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารและบุคลากรอื่นๆพัฒนาสถานศึกษา 

๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มี
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงาน
ท่ัวไป  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



จุดที่ควรพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 

๑. เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านระเบียบวินัย  การอดทนรอคอย  รู้จักการเข้าแถวก่อนหลัง 
๒. เด็กบางส่วนควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๓. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. สถานศึกษาควรพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากขึ้น 

 
ระดับประถมศึกษา 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ท่ียังอยู่ในระดับพอใช้ 

๒. สถานศึกษาขาดครูสาขาคณิตศาสตร์   
๓. สถานศึกษาควรให้ความสำคัญในการผลิตส่ือ/ใช้ส่ือ  โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

ระดับปฐมวัย 
๑. เด็กควรได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัยปฏิบัติจนเป็นนิสัยในเรื่องการรอคอย  โดยให้เด็กเข้าแถว

ในการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องการความเป็นระเบียบ  เช่น  การรับสิ่งของ                   ซื้อ
อาหาร  รับนมจากครู  และรับอุปกรณ์จากครู 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา  โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประจำวันสร้างสรรค์ศิลปะให้
มากขึ้น  เช่น  การวาดรูปตามจินตนาการ  ให้เด็กส่ือความคิดในงานศิลปะ  เกมการศึกษา  เล่น
บทบาทสมมุติ  เล่านิทานจากภาพ  ฯลฯ 

 
๓. สถานศึกษาควรพ ัฒนาอาคารสถานที ่   สำหร ับเด ็กปฐมว ัย  จ ัดให ้ม ีสนามเด ็ก เ ล่น                      

มีเครื่องเล่นท่ีปลอดภัยและเพียงพอ  จัดหาน้ำด่ืมท่ีสะอาดถูกหลักอนามัยโดยแยกจากของระดับ
ประถมศึกษา  จัดสถานที่เหมาะสมในการการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  เช่น  อ่างล้างมือ ท่ี
แปรงฟัน  จัดห้องส้วมให้เหมาะสม  จัดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก  
เช่น  สบู่/น้ำยาล้างมือ  เป็นต้น 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ/ใช้ส่ือให้มากขึ้น  ท้ังส่ือของจริงและส่ือเทคโนโลยี  จัดให้มี
การประกวดสื่อ  ให้รางวัลแก่ครูที่สามารถผลิตสื่อได้ดี  รวมทั้งจัดเก็บสื่อมีทะเบียนควบคุมส่ือ  
ยืมส่ืออย่างเป็นระบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๕. ครูไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมถึงหลักการ
สอนปฐมวัย  เพื่อจัดกิจกรรมประจำวันได้หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน 

๖. ครูควรสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง  และมุ่งมั่นตั้งใจ  โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เสรี/การเล่นตามมุม  โดยกำหนดจำนวนผู้เล่นในแต่ละมุม  จัดกิจกรรมไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้
เด็กเลือกเล่นเพื่อรอคอย  และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ 

๗. ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนองต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก  เช่น      พาไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมให้รัก
การอ่าน  จัดมุมหนังสือให้น่าสนใจ  พาเด็กเข้าห้องสมุด  จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ  จัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์  โดยให้เวลาเด็กคิดด้วยตนเอง  ใช้วิธีการสอนแบบ  Project  Approach  
เป็นต้น 
 



ระดับประถมศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ควรเร่งวิเคราะห์หา

สาเหตุ  โดยใช้การวิเคราะห์แบบก้างปลาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการทดสอบ O-NET  อยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  จะทำให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังได้
อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้สถานศึกษาควรให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  
และเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือตำราเรียนนอกหลักสูตร
ให้ผู้เรียนมีความรู้รอบตัวมากขึ้น   เชื่องโยงกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจะส่งผลให้
คะแนน O-NET  สูงขึ้น 

๒. สถานศึกษามีเนื้อที่ว่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนค่อนข้างจำกัดและไม่
สามารถขยายได้  จึงควรจัดทำหลังคากันแดดเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกันได้มากขึ้น  
รวมทั้งจัดทำแหล่งเรียนรู้  เช่น เรือนเพาะชำ สวนวิทยาศาสตร์ สวนสมุนไพร เป็นต้น 

๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ/ใช้ส่ือให้มากขึ้น  ท้ังส่ือของจริงและส่ือเทคโนโลยี  จัดให้มี
การประกวดสื่อ  ให้รางวัลแก่ครูที่สามารถผลิตสื่อได้ดี  รวมทั้งจัดเก็บสื่อมีทะเบียนควบคุมสื่อ  ยืมส่ือ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๔. สถานศึกษาขาดครูสาขาคณิตศาสตร์  จึงควรวางแผนพัฒนาครูท่ีสอนในปัจจุบันเข้ารับการอบรม
เพิ่มเติม  ในสาขาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๑3.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  

๑. จ ั ดก ิ จกรรม/สร ้ า งบรรยากาศ  ในล ั กษณะท ี ่ ผ ู ้ ปกครอง   ช ุ มชน   เป ็นต ้นแบบ                       
ทางการเรียนการสร้างนิสัยรักการอ่าน  ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง   

๒. การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น (สู่ชุมชน) อันจะส่งผลให้ผู้เรียนในทางอ้อม(ผู้ปกครอง/
ชุมชน  เป็นต้นแบบในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของบุตรหลาน)     ไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าท่ีควร  เนื่องจากห้องสมุดของโรงเรียนอยู่ช้ัน  ๔   

๓. สถานศึกษาขาดครูสาขาคณิตศาสตร์   
๔. อาคารสถานท่ียังขาดความเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย  การจัดให้มีสนามเด็กเล่นท่ีมีเครื่องเล่น

ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ   
๕. สถานศึกษามีเนื้อท่ีว่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนค่อนข้างจำกัดและไม่

สามารถขยายได้  การจัดแหล่งเรียนรู้  เช่น  สวนวิทยาศาสตร์  สวนสมุนไพร  ยังไม่สามารถทำ
ได้เนื่องจากขาดงบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์)  ท่ีอยู่ 134 หมู่ท่ี 3 ตำบลบางขุนกอง   อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11130 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นางสาลินี  สุขศิริ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘6-391-9108    
E-mail : bknork@hotmail.com 
จำนวนครู  1๖  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   11  คน ครูอัตราจ้าง  ๕  คน เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  2  คน 
จำนวนนักเรียน   รวม  202  คน   จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  43  คน ระดับประถมศึกษา  159  คน   ได้
ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน        โดยได้
ดำเนินงานตามกฎกระทรวง 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.  ผลการดำเนินงาน ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะ                     ครู

มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับการอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด กำหนด ผ่าน
การอบรมจากหน่วยงานอื่นๆตามความสนใจ  สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC  ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหา
ของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมท้ังในสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์  หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำการเปล่ียนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น 
การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์  และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตน
ตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100  นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง  มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์  มีสุขภาพจิตดี มีทักษะ ในการเล่นกีฬา เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายท่ีเหมาะสม  

 
 
 
 



3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่หลักสูตร

สถานศึกษากำหนด  พร้อมทั้งมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มาปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  มีงานทำ มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี  โดยการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
เขียน  ผ่านกิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมการอ่าน  การเขียนของผู้เรียน  กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการสอนแบบ
โครงงานต่างๆ  เช่น  โครงงานคุณธรรม โครงงานการงานอาชีพ  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์
ฯลฯ   

ผู ้ เร ียนม ีความร ู ้ สึกท ี ่ด ีต ่ออาช ีพส ุจร ิตและหาความร ู ้ เก ี ่ยวก ับอาช ีพท ี ่ตนเองสนใจ ทำงาน                         
ร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานอย่างมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ  
ซึ่งโรงเรียนได้สอนงานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม   ท่ีทุกคนรู้จักกันดี
ในนาม“ป๊อปคอร์นสมุนไพร” รวมทั้งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านโครงงานการงานอาชีพ “Friendly รักษ์ส่ิงแวดล้อม”
บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม “BK บริษัทสร้างคนดี” ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุร ักษ์
ส่ิงแวดล้อม  พร้อมท้ังน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่าง “น้ำยาล้างจานกึ่งอเนกประสงค์  
Friendly”  ทั้งนี้ทางโรงเรียนในนามโครงการโรงเรียนประชารัฐร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ได้ให้การสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีงานทำ มีอาชีพ  โดยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆควบคู่ไปกับ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวกับ  งานเกษตร  โดยการให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกถั่วงอก  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
และทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งส่ิงเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ได้ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สะท้อนให้เห็นจากการมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้
นวัตกรรม “โครงงานดีมีคุณธรรม” ในการสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมสอดคล้องกับ พระบรมร าโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท่ีเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ   มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี  โดยผู้เรียนจัดทำ
โครงงานคุณธรรมทุกคนและร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ และได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ  1  ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ  2 ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน  
ระดับ เพชรต้นแบบ  รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนศีล 5  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากไม่
มีอัตรา     ความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด  เพราะมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง   ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัด
ร่วมกับชุมชน  คือ  การทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด และการแห่เทียนพรรษาทางน้ำ   ผู้เรียนเรียนรู้สาระท้องถิ่น 
“รักษ์คลองบางกอกน้อย”  ด้านรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  มีจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมจนเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนและท้องถิ่น   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ชัดเจน มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร  และมี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ี



ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน  และมีการ
แสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีกองทุนครูคือผู้ให้  มีเงินทุนมูลนิธิโรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการระดมทรัพยากรเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก  การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการ  ผู้ปกครองเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  รัก
ท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียน  เป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน 
และจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  ครูได้รับการพัฒนาจากการ
อบรมทุกคน  และได้นำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน  และเครื่องมือวัด
และประเมินผลผู ้เร ียน  จนได้ร ับรางวัลผลงานหนึ ่งโรงเรียนหนึ ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ช่ือผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างส่ือจากฐานชุมชน
สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเย่ียม  โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ใน
ระดับ ดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง เขตพื้นท่ีภาคกลางตอนบน  และเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 จัดการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูผู้สอนมี

คุณภาพ   ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  มีความชำนาญการเป็นท่ียอมรับ  
และได้รับเชิญเป็นวิทยากร  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไปเผยแพร่เว็บไซต์และ
เฟสบุ๊ค ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  และมีการจัดการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน 

ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้สื่อทรู  ปลูกปัญญา  ส่ือ 
DLIT เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้  จัดกิ จกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้จากการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้   ท่ีหลากหลาย  และชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น   

การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูมีการเยี่ยมบ้าน 100 %  ระดมทุนการศึกษาและระดมทรัพยากร 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรมดูแลนักเรียนที่มีปัญหา ด้านการเรียนรู้และด้าน
พฤติกรรม 

การแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้และให ้ข ้อมูลสะท้อนกลับเพ ื ่อพ ัฒนาและปร ับปร ุงการจ ัดการเร ียนรู้                      
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุม  พูดคุย ปรึกษาหารือ  นิเทศ โดยใช้กระบวนการ  PLC  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้



และถอดประสบการณ์จากครูที่เกษียณอายุราชการ  ครูที่มีประสบการณ์หรือชำนาญการ เฉพาะสาขา  หาวิธี 
เทคนิค แนวทางมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถนำเสนอผลงานท้ัง

ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม  การมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในเรื่อง ของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และสร้างความตระหนักให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความรัก  ความ
เสียสละ  และความกตัญญูต่อโรงเรียน ต่อชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ปกครองและ  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  ตร งตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ส่งเสริม ให้ครู และบุคลากร นำกระบวนการวิจัย
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่งและมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้นและมากขึ้น และสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เชิญชวนผู้เรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้
มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาชีพ  โดยการนำอาชีพต่างๆมาสาธิต หรือนำเสนอ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น  มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาการเรียน

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

พัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
4)  การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาและคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
5)  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
๗) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ

เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
๘) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

 

 

 



ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   

 โรงเร ียนว ัดบางไกรนอก(แย้มพร ้อมอุปถัมภ์)จ ัดการเร ียนการสอนระดับปฐมวัย  ม ีน ักเร ียน                 
ชั ้นอนุบาลปีที ่ 2-3 รวม 43 คน ครูผู ้สอน 2 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)                  
ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร  เชิงประจักษ์
สนับสนุน 

เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม เด็กระดับปฐมวัยจำนวน 4๓ คน  มีน้ำหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ จำนวน 4๑ คน มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน ๒ คน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ จากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ส่งผล
ให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่  สามารถเคล่ือนไหว  และทรงตัวได้ตามวัย เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และ
การประสานงานระหว่างตากับมือได้เหมาะสมกับวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็น
ร้อยละ  ๑๐๐  ระดับยอดเย่ียม   
  คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  เด็กท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิด
เป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัด
บางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางวิถีพุทธ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม เด็กท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็น
ร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามใน
ส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  เด็กท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๖๙  ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และ
เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนวัดบางไกร
นอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับหลักสูตรที ่ย ืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย



ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
พุทธศักราช 2560 ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการจัดครูท่ีเหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลให้โรงเรียน วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มี
ครูเพียงพอต่อช้ันเรียนในระดับหนึ่ง  ผลการประเมินตนเอง  ระดับยอดเย่ียม   

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุก
คนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง โครงการ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
ผลการประเมินตนเอง                 ระดับยอดเย่ียม    

๒.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์)  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้
จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียน  ปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัด
บางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  จากโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนประชารัฐ ส่งผลให้
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอด
เย่ียม 



มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม                  
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้

ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอ

คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 
ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี

สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา

ความร ู ้ได ้อย ่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียน วัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ผลการ
ประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีห้องเรียนที ่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกระบวนการการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในช้ันเรียน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม 



ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุก
วันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำทุกเดือน มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหน้าเสาธง
ก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดบอร์ด
ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มี
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด              มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็ก             มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  นอกจากนี้ยังจัดให้มี โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ และโครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน 
และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้ เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มี
การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ  และมีอารมณ์ผ่องใส 
ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น 
อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
อีกท้ังโรงเรียนได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรัก
การอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี กิจกรรมทัศนศึกษา ส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 



2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ร้อยละ ๑๐๐  
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐สังเกตได้จากการ

กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๙   

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิง
เสพติด  
- ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ค่าน ิยมที ่พ ึงประสงค์ มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
- มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 

- การร่วมมือกับผู้ปกครองในการกำกับดูแลให้เด็กมี
ภาวะโภชนาการท่ีดีท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
- การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
- การฝึกทักษะในการส่ือสารท่ีดีให้เหมาะสมกับวัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 2)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 5)  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 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 )  ได้มีการกำหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การ
เสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็น ซึ่งเอื้อประโยชน์  และ
อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลก
ออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  
โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือท่ีจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสม
กับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำเล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับแปรงฟัน  ล้าง
มือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยท่ี
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น จัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย   และมีครู
พี ่เลี ้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขใน
การเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ี สถานศึกษา
กำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 



2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ/หลักสูตร 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
-  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 
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้าน

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

       - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี ่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย 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 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน              ผล
การประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   
มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกสว่น
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมา



คารวะต่อผู้ใหญ่  ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จาก
การเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิด ความมีน้ำใจ  ความ
สามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มี
ความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน  รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื ่อการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที ่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจำวัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู ้
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ท่ี
หลากหลาย 

- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้                     
การอยู่ร่วมกัน 

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

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน              ผล
การประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ   ด้านสังคม 
และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับช้ันเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการ
เรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ  ทุกด้านอย่าง
สมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 
 
 
 



3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นำสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
- 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)  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 14)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 15)  โครงการอาหารกลางวัน 
 16)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพในตอนเช้า 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการด่ืมนมแปรงฟัน 
-บันทึกน้ำหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
หน้าเสาธง ก่อนเข้าช้ันเรียน 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม  
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
-โครงการวันสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 
- โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางวิถีพุทธ 
- โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 
 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน - โครงการพัฒนาวิชาชีพ -ครูตรงตามวิชาเอกปฐมวัย 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
- โครงการ การขับเคล่ือนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพื่อนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

- โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให ้บร ิ ก ารส ื ่ อ เทคโน โลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

-ส่ือในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที ่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

-โครงการพ ัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

-รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 
  

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 1๕๙  คน ครูผู้สอน 14 คน จัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอืน่ ๆ ผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้  สามารถส่ือสารเรียนรู้  และคิดคำนวณ  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  

ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  94.94  ระดับยอดเย่ียม   
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาน  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยวิธีการเรียนแบบโครงงานคุณธรรม  โครงงานการงานอาชีพ  โครงงานคณิตศาสตร์   
โครงงานวิทยาศาสตร์ฯลฯ  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  94.30  ระดับยอดเย่ียม   

๑ .๑ .๓  ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการสร ้างนว ัตกรรม มีโครงงาน /ชิ ้นงาน/สิ ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ               
ของนักเรียน  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอด
เย่ียม   

๑.๑.๕  ผู ้เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู ้เร ียนที ่มีผลการประเมิน                      
ระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  91.55  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนได้สอนงานอาชีพให้กับ
นักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ ป๊อปคอร์นสมุนไพร   น้ำยาล้างจานกึ่งอเนกประสงค์  Friendly   ถั่วงอก  ผักไฮโดรโป
นิกส์  และทำน้ำหมักชีวภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็น ร้อยละ  100 ระดับ
ยอดเยี่ยม   
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดยมี
กิจกรรมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเมตตากรุณา  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  
อดออมและอดทน  ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสะท้อนให้เห็นจากการมีพัฒนาการท่ีดียิ่งขึ้น
โดยใช้นวัตกรรม “โครงงานดีมีคุณธรรม”  ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  
100  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมท่ี
เป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  คือ  การทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด และการแห่เทียนพรรษาทาง
น้ำ   ผู้เรียนเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์คลองบางกอกน้อย”  ด้านรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  มีจิตสำนึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมจนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ  100  ระดับยอดเย่ียม   

๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีผู้เรียนที่เป็นชาวต่างชาตเิรียน
ร่วมชั้นจำนวน  ๑๐ คน ประกอบด้วยชาวกัมพูชาจำนวน  ๙  คน และชาวเมียนมาร์จำนวน  ๑  คน  และนักเรียน
เรียนร่วมจำนวน  ๑๐ คน ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจในความแตกต่างด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา  และเคารพ



สิทธิของผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  
99.37 ระดับยอดเย่ียม   

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหาร  และได้รับประทาน         อาหารเสริม  
คือ  ดื่มนมทุกวัน  ผู้เรียนรู้จักการดูแลตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมอมเมา  และสารเสพติด  ผู้เรียนปลอดจากสาร
เสพติด 100%  ผู้เรียนมีความสนใจในการร่วมเล่นกีฬา  และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  วาดภาพ  มีความสนใจ
เรียนคอมพิวเตอร์  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  91.88  ระดับยอดเย่ียม   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๒.๑ โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  
ผู้บริหารได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน  และมี
การแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีกองทุนครูคือผู้ให้  มีเงินทุนมูลนิธิโรงเรียนวัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการระดมทรัพยากรเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก  
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการ  ผู้ปกครองเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  รัก
ท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง  

๒.๓ โรงเรียนดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (กิจกรรมเสริม
ปัญญายามเช้าทุกวัน) โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ของกลุ่มเรียนร่วม  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ  และมีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัด
กิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการครู
ปองครูทุกคนและนำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน  และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน  จนได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองช่ือผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างส่ือจากฐานชุมชนสู่การเรียนการ
สอนในช้ันเรียน  ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562   รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับท่ี 
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที ่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเย่ียม  โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดีเด่น พร้อม
เงินรางวัล 30,000 บาท สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2562 ร่วมกับสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง 



เขตพื้นท่ีภาคกลางตอนบน  และเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินตนเอง ระดับ
ยอดเยี่ยม   
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีห้องสมุดเพื่อ
บริการการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน  25  เครื่องและใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  22  เครื่อง ใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ  1  เครื่อง  ไม่มีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายภายในโรงเรียน   ผลการประเมินตนเอง 
ระดับยอดเย่ียม   
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน  และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกห้องเรียน  โรงเรียนมีการติดตั้งเครือข่ายสายระบบ LAN Network และ SMART TV  ทั่วทั้งโรงเรียน  ติดต้ัง
คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ติดต้ังเครื่องรับโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ติดต้ังระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดท่ัวท้ัง
โรงเรียน ซึ่งได้รับบริจาคในโครงการประชารัฐ  ผลการประเมินตนเอง ระดับ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม   
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูผู้สอน
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  มีความชำนาญการเป็นท่ียอมรับ  
และได้รับเชิญเป็นวิทยากร  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไปเผยแพร่เวปไซต์และ
เฟสบุ๊ค  ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  และมีการจัดการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน  ผลการ
ประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้ส่ือ ทรูปลูกปัญญา  ส่ือ DLIT เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  
ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูมีการเยี่ยมบ้าน 100 %  ระดมทุนการศึกษาและระดม
ทรัพยากร มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรมดูแลนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้และ
ด้านพฤติกรรม  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูสร้างเครื่องมือ  วิธีการ
วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  และนำผลการวัดและประเมินมาทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุม  พูดคุย ปรึกษาหารือ  นิเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์จากครูท่ี
เกษียณอายุราชการ  ครูที ่มีประสบการณ์หรือชำนาญการเฉพาะสาขา  หาวิธี เทคนิค แนวทางมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเย่ียม   
๓. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

๓.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนด้านส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

๓.๒  จัดทำแผนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 



๓.๓  จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มปกติให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และจัดทำแผน IEP 
เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 

๓.๔  การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาและคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
๓.๕  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัย

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุ  ผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์      ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
ดังนั้นโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปถัมภ์) จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 
ด้าน ได้แก่  1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
3)โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้  4)โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  5)โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  6)โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง  7)โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
8)โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ  9)โครงการโรงเรียนสุจริตพินิจคุณธรรม  10)โครงการวัน
สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  11)โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  12)โครงการ
ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  13)โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  14)โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  15)โครงการโรงเรียนสีขาว  16)โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     



3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

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

 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป  จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วมเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  และควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนรายบุคคลทุกเดือนและนำผลท่ีได้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  ตาม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี  ยังคงต้องปฏิบัติให้เกิด
ความต่อเนื่อง  และจริงจังมากยิ่งขึ้น    

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน 

๒)  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓)  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

๔)  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๕)  พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

๖)  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

๗)  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

๘)  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ในการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์                และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสู ตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
     2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที ่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   ประเด็นภาพ
ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
ปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูล  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 



3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีกำหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการท่ีมีส่ือและ
เครื่องมือต่างๆอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้  และมีการนิเทศติดตามท่ีชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 

 
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 ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ี
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้             
จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็ก รักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ง ปรับโครงสร้างรายวิชา โดยการเชื่อมโยงหน่วย
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลงไปในช่ัวโมงวิทยาศาสตร์  จำนวน  1   ช่ัวโมง  และภาษาอังกฤษ  จำนวน  4  
ชั่วโมง  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
และสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม(โครงงานดีมีคุณธรรม) รายวิชาละ  1  ช่ัวโมง  ในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4-6                    เพื่อเน้นทักษะต่างๆในการลงมือปฏิบัติ  พร้อมทั้งคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอน  ท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน               ที่ให้ครูทุก
คนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                  ท่ี

สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชมรม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก  โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง         ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                 โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆได้แก่  
1)โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ                    2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อความเป็นเลิศ  3)โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4)พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน  5)โครงการสร้างเสริม
วิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  6)โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  7)โครงการจัดการศึกษาโดยความ
ร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น  8)โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 



3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 
 

 
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 ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา 
           จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ      ยอดเยี่ยม ผล
ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 94.94 มี
ความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 3 ปีย้อนหลัง  (ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NT และ O-NET) โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ  และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท้ังนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-
NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติใน  ๓  รายวิชา (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ)  และสูงกว่า
ระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์  นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม โครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
และร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน จากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้
นักเรียนมีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง  นักเรียนทุกคนไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบช้ัน ครูจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงาน  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและ
ปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และนำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการแสวงหา
ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเ รียนอย่างต่อเนื ่อง  
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนประชารัฐ  และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
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 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีส่ือด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
5.ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
6.นักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 

1. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์              
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
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   

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดด
เด่น 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และ             
การคิดคำนวณ 
 
 

-โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบายจุดเน้น 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-ผลการประเมินการอ่าน  การเขียน 
-แบบบันทึกการอ่าน 
-Speed  Math 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET, NT) 
 

2. มีความสามารถใน                  
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางวิถีพุทธ   

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

-กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active Learning 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางวิถีพุทธ   

-ผลงานนักเรียน 
-นวัตกรรมของครู/นักเรียน 
-โครงงาน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

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



ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
7. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   

-ชมรมพอเพียงตามแนววิถีไทย 
-ผลิตภัณฑ์ “ป๊อปคอร์นสมุนไพร” และ 
“สเปร์ยไล่ยุง” 
 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด   

-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   

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
  

-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
-โครงการโรงเรียนสีขาว   
    

- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 

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

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 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 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


