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ค ำน ำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ในมาตรา 48  ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน  และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพ  
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้  
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

(นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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2 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
โรงเรียน บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ทีต่ั้ง เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท์ 025791941 โทรสาร 025791941   website  www.bbpt.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนนักเรียน  1,015   คน จ านวนครูและบุคลากร 69   คน 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ (ระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนและภำพรวม) 

2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

 2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

3. หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
โรงเรียนด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน  31  โครงการ 

4. จุดเด่น 
          4.1 โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักคิดและการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับ
ประชาชนชาวไทย เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
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สถานศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมถึงการ
มีความรู้ และคุณธรรม 

          4.2 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “โครงกำรโรงเรียน
สุจริต” เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริตได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการ
ปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับรางวัล คือ 1) นางสาวสุภา
วดี อึ้งพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ระดับภาค
กลาง ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการ PANDA Model 2) นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท ครู คศ. 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.
กทม. เขา้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ระดับภาคกลาง 

4.3 โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ Constructionism โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จะต้องท าโครงงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา และมีการประกวดโครงงานนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

4.4 โรงเรียน STEM Education โรงเรียนสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ จัดการสอนโดยบูรณาการกระบวนการ STEM และมีการขยายผลไปยังกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ร่วมบูรณาการการจัดการสอน STEM Education 

4.5 กำรจัดกำรเรียนรู้กำรประกอบอำชีพอิสระ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไปศึกษาต่อในสายอาชีพ และนักเรียนจะได้เรียนรู้ความ

ถนัด ความสนใจของตนเอง ตลอดจนต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักการท ามาหากิน พ่ึงพาตนเองได้  

5. จุดที่ควรพัฒนำ 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย และรับจ้าง ซึ่งท า

ให้ต้องทุ่มเทกับการหารายได้ จึงให้เวลากับลูก หลาน และกิจกรรมของโรงเรียนได้ไม่มากเท่าที่ควร เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนจึงใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจ เช่น การ

ประชุมผู้ปกครองโดยเน้นให้ครู ผู้ปกครองได้พูดคุยกัน การเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้ด าเนิน

กิจกรรม หรือการติดต่อผ่านกลุ่ม Line เพ่ือประหยัดเวลา และรวดเร็ว 
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6. แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 
6.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ครูในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้จึงร่วมกันท าโครงการ โดยจัดสอนเสริมพิเศษเพ่ิมเติม จัดค่ายการเรียนรู้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และสร้างเสริมวินัยในตนเองให้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 

6.2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างหลักคิด และ

การด าเนินชีวิตของนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้นักเรียนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โรงเรียน

สนับสนุนอ านวยความสะดวกให้ครูจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยังคงด าเนินการต่อเพ่ือให้นักเรียน

เรียนรู้การประกอบอาชีพเพ่ิมเติม โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการสอน

เพ่ิมเติม และขยายผลไปสู่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ให้มีความรู้ และเจตคติที่ดีในการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

 

 

 

                                                              

 

ลงชื่อ ……………………………………………………..ผู้รายงาน 

  ( นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

                                                                      วันที่ …30…..เดือน…เมษายน.... พ.ศ.2563  
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)       ตั้งอยู่เลขที่ 8    หมู่ 4    ถนนพหลโยธิน   
แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร    จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ 02-5791941   โทรสาร 02-5791941  
e-mail: bangbua-school@hotmail.com    website: http://www.bbpt.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3    เนื้อท่ี   5  ไร่   3  งาน   25.7 ตารางวา   
มีเขตพ้ืนที่บริการ  4  เขต  ได้แก่   

-  เขตจตุจักร  
-  เขตสายไหม   
-  เขตบางเขน   

   -  เขตหลักสี่    
 

ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบำงบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลต าบลกูบแดง เปิดท าการสอน
ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2475 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  โดยอาศัยศาลาวัดบางบัว 2 หลัง   
เป็นที่เรียน  มีพระอธิการลอย (เจ้าอาวาสวัดบางบัว) เป็นผู้อุปการะ ต่อมาปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายจากวัดบางบัว 
มาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยขณะนั้นการศึกษาประชาบาล ได้ซื้อที่ดินเลขท่ี 147 จ านวน 4 ไร่ 36 ตารางวา  
และพันต ารวจเอกพระพินิจชนคดี ได้บริจาคที่ดินในครอบครอง เลขที่ 898 จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 89.7ตารางวา 
รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา  นายเพ่ง ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ บริจาค
เงินสมทบกับเงินทุนการประถมศึกษา สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น และท าพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2483 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลลาดยาว 3 (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )” ซึ่ง
ต่อมาปี พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนเป็น   “โรงเรียนประชาบาลต าบลลาดยาว 1  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)” 
ปีพุทธศักราช  2490  ได้เปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)”  ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน 
 ปีพุทธศักราช 2523 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา    
สังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ   
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ปีพุทธศักราช  2546  ได้โอนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  โดยมีท่านอุฤทธิ์  บุญมาก  ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ  การตรวจเยี่ยม 
 ปีพุทธศักราช  2550   โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา  ขยายโอกาสจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3)   โดยมีโรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบ  โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน เมื่อปีการศึกษา 2551   

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาล 3 ขวบ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2  ระดับ
ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โปรแกรม Mini English Program ใน
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3  และจัดโครงการการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  สืบสานคุณธรรม น า
ความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล    
 

อัตลักษณ ์

ประพฤติดี มีวินัย  
 

เอกลักษณ ์

รู้รักสามัคคี  สร้างคนดี สู่สังคม 
   

พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษา 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย รักความเป็นไทย ใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านภาษา  เทคโนโลยี  เข้าใจถึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม  พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสากล 
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4. พัฒนาบุคลากรครูให้มีจรรยาบรรณ  ส่งเสริมในด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การ

ใช้เทคโนโลยี  และกระบวนการวิจัย   

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม 

6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดหาทรัพยากร 

และแหล่งเรียนรู้   

7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เอ้ือประโยชน์  และสร้างโอกาสทาง

การศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

 
ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนคนแรกถึงปัจจุบัน 

1. นายสลับ บุญสนิท พ.ศ.2475 - พ.ศ.2483 
2. นายขจร พิจิตรศิลป์ พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486 
3. นายเชื้อ ช้างเยาว์ (รักษาการ) พ.ศ.2486 - พ.ศ.2487 
4. นายฟ้อย แสงเย็นยิ่ง พ.ศ.2487 - พ.ศ.2508 
5. นายวิศิษฏ์ กมลานนท์ พ.ศ.2508 - พ.ศ.2521 
6. นางสมรักษ์ นรพัลลภ พ.ศ.2521 - พ.ศ.2529 
7. นายเสริมศักดิ์ ค าแย้ม พ.ศ.2529 - พ.ศ.2533 
8. นางสาวศรีหยัด ท้าวสัน พ.ศ.2534 - พ.ศ.2540 
9. นายบุญธรรม ทองไกร พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549 
10. นายวุฒิ เนยเขียว  พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551  
11. นายศิลปชัย ศิลวัตร  พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555 
12. นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 
13. นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช  พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน   
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แผนท่ีโรงเรียนบำงบัว (เพ่งตั้งตรงจติรวิทยำคำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
2. ข้อมูลผู้บริหำร 
        1)  ชื่อ – สกุลผู้บรหิำร   นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช    
โทรศัพท์  0868864473         e-mail  sudee15@hotmail.com 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต      สำขำ บริหารการศึกษา 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  31 ตุลาคม 2559     

       2)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     -   คน 
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3. ข้อมูลนักเรียน   (ณ  วันที ่10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น …-…คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   1,015  คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
อ.1 2 13 27 40 20 
อ.2 2 27 30 57 29 
อ.3 2 29 22 51 26 

รวมปฐมวัย 6 69 79 148 25 

ป.1 5 75 53 128 26 
ป.2 5 70 67 136 27 
ป.3 5 53 62 115 23 
ป.4 5 56 43 99 20 
ป.5 4 53 39 92 23 
ป.6 4 56 50 106 27 

รวมประถมศึกษำ 28 363 314 677 24 

ม.1 2 46 30 76 38 
ม.2 2 31 33 64 32 
ม.3 2 32 18 50 25 

รวมมัธยมศึกษำ 6 109 81 190 31 

รวมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถม+มัธยม) 

36 472 395 867 24 

รวมทั้งหมด 40 541 474 1,015 25 

 
 1)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………63…….คน   คิดเป็นร้อยละ…6.20……..….. 
 2)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)……….-…….คน   คิดเป็นร้อยละ…..…-…..….… 
 3) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.3                  จ านวน.........51......คน    คิดเป็นร้อยละ…100…. 
    ป.6                  จ านวน........106......คน    คิดเป็นร้อยละ…..100… 
   ม.3                จ านวน......50.......คน      คิดเป็นร้อยละ…100…. 
 



 
 

10 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 4) อัตราส่วนครู : นักเรียน    
  ระดับการศึกษาปฐมวัย...........1........... : ………25…….…..... 

ระดับการศึกษาพิเศษ.............1........... : …….. 16....…....... 
  ระดับประถมศึกษา.................1........... : ………20….……..... 
  ระดับมัธยมศึกษา...................1........... : …….…31.………….. 

  



 
 

11 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

4. ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ข้อมูลบุคลำกรคร ูปีพ.ศ. 2562  โรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจติรวิทยำคำร)  :  ครูประจ ำกำร 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
วัน เดือน ปี

เกิด 
อำยุ 

วัน เดือน ปี 

บรรจ ุ

อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น/ต ำแหน่ง 

 จ ำนวนครั้ง/ชั่วโมง

ที่ได้รับกำรพัฒนำ/ป ี

  ผู้บริหำร                   

1 นางสาวสุภาวด ี อึ้งพานิช 14/11/2504 59     ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ  

  ปฐมวัย                  

1 นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ 17/5/07 56 15/5/50 13 ครูช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ. 1/1 35 ชม. / ป ี

2 นางสาวขนิษฐา  บัวภา 29/3/25 38 15/9/51 12 คร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  อ. 2/1 35 ช.ม./ป ี

3 นางสาวสุชาวด ี สีมาฤทธ์ิ 5/12/36 27 1/10/61 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย   อ. 3 /2 35 ช.ม./ป ี

4 นางสาวอัจฉราพร  คนธ ี 4/12/37 26 19/11/61 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย    อ. 1/2  35 ช.ม./ป ี

  กำรศึกษำพิเศษ                  

1 นางสุชา  เครือค า 11/1/11 52 15/6/33 30 ครูช านาญการ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ ทุกวิชา/กศ.พิเศษ ป. 1-2/คร ู 30 ช.ม./ป ี

2 นางสาวธันยพร  แก่นเสลา 24/8/35 28 11/4/61 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย  40 ชม / ป ี

  ภำษำไทย                  

1 นางสาวยุพเยาว ์ ชุมโรย 7/4/07 56 18/1/32 31 ช านาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย /คณติศาสตร/์สังคม/ ป.3 40 ชม / ป ี

2 นางค าปุ่น  กลมเดช 2/8/14 49 16/5/37 26 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย /ป. 5 40 ชม. / ป ี

3  นางสมบุญ  กลัดคร้าม 9/8/04 59 14/2/55 8 ครูช านาญการ ศศ.ม. ภาษาไทย แนะแนว 30 ชม. / ป ี

4 นางธานทิพย ์ วิชาคุณ 31/7/21 42 15/7/57 6 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย /ม.2, ห้องสมุด ป.1-ม. 3 45 ชม. / ป ี



 
 

12 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
วัน เดือน 

ปีเกิด 
อำยุ 

วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้/ต ำแหน่ง 
 จ ำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
กำรพัฒนำ/ปี 

5 นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลยีว 26/3/35 28 19/11/61 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย /ม. 1 - -ม. 3  40 ชม. / ป ี

6 นางสาวจิรัชญา  ธนธีระบรรจง 25/10/37 26 6/12/61 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย /ป. 2   50 ชม. / ป ี

7 นางสาวอุษา  แซ่ฮุน 05/10/37 26 1/10/61 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.1 30 ชม. / ป ี

8 นางสาวกนกวรรณ  แสนกลาง 6/4/33 30 31/1/63 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป. 1  30 ชม. / ป ี

  คณิตศำสตร์                 

1 นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม 7/2/2505 58 01/07/31 32 ครูช านาญการพเิศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ป. 6 50 ชม. / ป ี

2 นางประครอง  ทวีสัตย ์ 28/12/03 60 3/3/23 40 ครูช านาญการพเิศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย/คณติ/สังคม/ป.3 50 ชม. / ป ี

3 นางวัชราภรณ ์ มานิมนต ์ 19/8/13 50 10/6/37 26 ครูช านาญการพเิศษ ศศ.ม. บริหาร คณิตศาสตร์/ ป. 3/คร ู 50 ชม./ป ี

4 นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ 24/9/36 27 5/5/60 3 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 60 ชม./ป ี

5 นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ ์ 15/11/36 27 20/7/60 3 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 50 ชม./ปี 

6 นางสาวฮสัล๊ะ  สันง๊ะ 7/11/29 34 10/3/60 3 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 50 ชม./ปี 

  วิทยำศำสตร์                  

1 นางกันยาวีร ์ อุตะมะ 4/3/05 58 17/5/27 36 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ป. 6 40 ชม. / ป ี

2 นางกัลยารตัน ์ เสาวคนธ์ 2/3/04 59 18/5/27 36 ช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสตูรและการสอน/วิททั่วไป วิทย์/สังคม/ป. 3-4/ครู 80 ชม./ ป ี

3 นางจินดา  ศิริวงศ ์ 3/11/18 45 19/3/52 11 ครูช านาญการ ศศ.ม. เคม ี วิทยาศาสตร์/ม. 1 - 2 40 ชม. / ป ี

4 นางสาวสุธารส  อินส าราญ 13/11/25 38 23/8/53 10 ครูช านาญการ คบ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์/ม. 3 50 ชม. / ป ี

  สังคมศึกษา                  

1 นางอุฬุภากร  วิจิตรวัชราภรณ ์ 17/6/03 60 11/5/25 38 ครูช านาญการพเิศษ ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 1- 2 30 ชม. / ป ี



 
 

13 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
วัน เดือน 

ปีเกิด 
อำยุ 

วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้/ต ำแหน่ง 
 จ ำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
กำรพัฒนำ/ปี 

2 นายชนม์กรณ ์ สวรรยาพานิช 28/6/25 38 15/7/53 10 ครูช านาญการ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 2 30 ชม. / ป ี

3 นางสาวพัทวรรณ  ล าจียก 23/3/13 50 2/5/54 9 ครูช านาญการ ศศ.ม. นิเทศ สังคมศึกษา/ป. 6 30 ชม. / ป ี

4 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท 5/1/30 33 14/5/54 9 ครูช านาญการ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ป. 4 - ป. 5 35 ชม./ ป ี

  พลศึกษำ สุขศกึษำ                  

1 นายมานะ  ศรีค าเวียง 20/3/23 38 15/7/53 8 คร ู วท.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา ป.3 ป.6 ลูกเสือ ป.1-6 35 ชม. / ป ี

2 นายอาคเนย ์ ศรีเทพ 20/11/27 36 21/12/60 3 คร ู คบ. พลศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา ป.5 ม.1-2 35 ชม. / ป ี

  ศิลปศึกษำ                  

1 นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร 31/9/2523 40 8/2/56 7 คร ู คบ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ป. 4-ม.3 30 ชม. /ป ี

2 นายสุรพงศ ์ สารบรรณ 17/12/35 28 19/11/61 2 ครูผู้ช่วย ศศ.ษ. ดนตรสีากล ดนตรี  ป. 6   ม1 – ม..3  30 ชม. / ป ี

3 นางสาวสุธิดา  ศรีพันธบุตร 16/11/36 27 6/12/61 2 ครูผู้ช่วย ศศ.ษ.  ทัศนศิลป ์ ศิลปะ  ป.4   ม1 – ม..3  30 ชม. / ป ี

  กำรงำนอำชีพฯ                  

1 นางศิโรรตัน ์ ก๊กศร ี 10/1/20 43 18/6/50 13 ครูช านาญการ วท.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมฯ ป.3 ม.3 40 ชม. / ป ี

2 นายพีรพัชร  ขวัญทอง 25/4/26 37 32/5/54 9 คร ู คศ.ม. อาหารและโภชนาการ การงานฯ 30 ชม. / ป ี

3 นางบุปผา  มหาศะรานนท์ 5/11/12 51 3/6/34 29 ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมฯ ม. 1 - 2 55 ช.ม./ป ี

4 นายอรุณ  เปียชื่อ 26/11/04 59 2/1/   ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมฯ ป.4-6 50 ช.ม./ปี 

5 นางสาววิสมล  แจ้งอรุณ 29/10/34 29 19/11/61 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คหกรรม การงานฯ ป.4 ป.6 ม1 – ม..3  30 ชม. / ป ี



 
 

14 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 

 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
วัน เดือน 

ปีเกิด 
อำยุ 

วัน เดือน 
ปี บรรจุ 

อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้/ต ำแหน่ง 
 จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
กำรพัฒนำ/ปี 

  ภำษำต่ำงประเทศ                  

1 นางวรรณา  บูรณ์โภคา 9/4/09 54 18/7/36 27 ครูช านาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ป. 4-3 45 ชม./ป ี

2 นางสาวสายรุ้ง  จงฝังกลาง 29/1/24 39 14/5/56 7 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม. 1 , 3 40 ชม. / ป ี

3 นางสาวดุษณยี ์ สังจอม 21/7/36 27 19/11/61 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป. 1-2 30 ชม. / ป ี

4 นายพลวิทย ์ ค าเมฆ 7/12/38 25 19/11/61 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป. 5- ม. 2 30 ชม. / ป ี

5 นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง 27/4/35 28 1/10/61 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.1 30 ชม. / ป ี

6 นางสาวปริญา  แสงโคตร 3/11/2534 29 18/4/62 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป. 30 ชม. / ป ี

7 นางสาวศศิธร  อุดมพร 8/1/36 27 10/9/62 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 30 ชม. / ป ี

 

 

 

 

 

 



 
 

15 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

ข้อมูลบุคลำกรคร ูปีพ.ศ. 2562  โรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจติรวิทยำคำร)  :  พนักงำนรำชกำร และอตัรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
วัน เดือน 

ปีเกิด 
อำยุ 

วัน เดือน 

ปี บรรจุ 

อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้/ต ำแหน่ง 

 จ ำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่ได้รับ

กำรพัฒนำ/ปี 

  พนักงำนรำชกำร                   

1 นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ ์ 3/4/12 51 23/4/40 23 พนักงานราชการ ศศ.บ. การจัดการกีฬา ทุกวิชา/กศ. พิเศษป. 3-4/คร ู 25 ช.ม./ป ี
  อัตรำจ้ำง                  

1 นางอรวิภา  โฃตเิกียรต ิ 2/7/17 46 1/8/58 5 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี บริหารธรุกิจ ครูธุรการโรงเรียน   
2 นางสาวไอลดา  ฝามงคล 28/6/12 51 1/4/47 16 ครูอัตราจ้าง วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การงานอาชีพฯ 30 ช.ม./ป ี
3 นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม 12/9/30 33 1/11/53 10 ครูอัตราจ้าง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา/พละศึกษา 30 ช.ม./ป ี
4 นางวนิดา  ทัพนันท์ 22/12/15 48 1/10/59 4 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ปฐมวัย ครูอนุบาล  30 ช.ม./ปี 

5 นางสาวสมฤด ี จันทะคร 26/4/34 29 1/1/59 4 ครูอัตราจ้าง คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป. 6- ม. 2  30 ช.ม./ปี 

6 นางสาวรุ่งนภา  แสงใส 21/1/36 27 1/7/59 3 ครูอัตราจ้าง คบ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์อนุบาล ประวัติศาสตร์  30 ช.ม./ปี 

7 น.ส.ทิพย์วัลย ์ ทองดี 10/6/36 27 01/06/60 3 ครูอัตราจ้าง คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6  30 ช.ม./ปี 

8 Mis sOSMENIA SERRANO TABIEROS 5/3/29 34 1/11/59 3 ครูอัตราจ้าง ป. ตร ี ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ  30 ช.ม./ปี 

9 Miss Christina Marie Bon   37   2 ครูอัตราจ้าง ป. ตรี   ภาษาอังกฤษ   30 ช.ม./ปี 

10 Miss Mary Ann Serrano Tabieros   27   1 ครูอัตราจ้าง ป. ตรี   ภาษาอังกฤษ   30 ช.ม./ปี 
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จ ำนวนข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำง จ ำแนกตำมเพศ และวุฒิกำรศึกษำ 
 

ประเภทบุคลำกร 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 

รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - - - - - 1 1 
ครูประจ าการ - - 3 19 1 13 36 
ครูอัตราจ้าง - - - 10 - - 10 
พนักงานราชการ - - - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจ า(นักพัฒนา) 2 1 - - - - 3 
ลูกจ้างชั่วคราว - 16 - 2 - - 18 
รวม 2 17 3 32 1 14 69 
รวมทั้งสิ้น 19 35 15 69 
 

5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 อาคารเรียนจ านวน …5…..   หลัง อาคารประกอบจ านวน …....1.....หลัง ส้วม…89..ห้อง        

สระว่ายน้ า........-......สระ   สนามเด็กเล่น........1.......สนาม   สนามฟุตบอล………1..……..สนาม  สนามบาสเก็ต
บอล ……-…..สนาม  สนามเทนนิส.....-..... สนาม อื่นๆ (ระบุ) ......-............. 

 

6. ข้อมูลงบประมำณ 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 

เงินงบประมาณ 6,904,645 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 7,769,165 

เงินนอกงบประมาณ 2,536,250 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,113,290 

เงินอ่ืนๆ 

(ค่าบ ารุงสมาคม, ผา้ป่า 

ค่าประกันอุบัตเิหตุ 

สวัสดิการร้านค้า  ) 441,560 

  

 9,882,455  9,882,455 

 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  21.38   ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  78.62   ของรายรับ 
 



 
 

17 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

7. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
      1)   สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะแออัด  จัดเป็นแหล่งเสื่อมโทรม  สภาพครอบครัว
แตกแยก มีประชากรประมาณ 4,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรมป่าไม้   กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  กองทัพ
ทหารช่างที่ 1  รักษาพระองค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกิจ อาชีพหลักของชุมชนคือ  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย 
และก่อสร้าง   เนื่องจาก  เป็นชนพลัดถิ่น  การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การร ากลองยาว วงปี่พาทย์บรรเลงงานมหรสพ  
การแสดงหุ่นไทย  การท าเครื่องทองลงหิน  การร้อยมาลัย  และงานหัตถกรรมอ่ืนๆ เช่น การท าพรมเช็ดเท้า
จากเศษผ้า การสานตะกร้า เป็นต้น 
 2)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อาชีพหลักคือ รับจ้างทั่วไป   
(คิดเป็นร้อยละ)   80.20   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  (คิดเป็นร้อยละ)  95.33   ฐานะทางเศรษฐกิจ /  
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 3)   โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน   โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ตั้งอยู่บนถนน
พหลโยธินเชิงสะพานบางบัว  เยื้องกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนติดถนนสายใหญ่  การคมนาคมสะดวก
มากเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป  

แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้แก่ 
 -   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 -   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-   สภาวิจัยแห่งชาติ 
 -   กรมป่าไม้ 
 -   กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
 -   ศูนย์บริการสาธารณสุข  24 
 -   ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 
 -   กรมทหารราบที่  11  รักษาพระองค์ 
 -   กองพันทหารช่างที่ 1   รักษาพระองค์  

-  โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจพาณิชยการ 
-  วัดบางบัว 
-  ศูนย์หัตถกรรมโรงหินของชุมชนประดิษฐ์โทรการ 
-  กองการภาพทหารบก 
-  วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร 
-  บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นไทย 
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-  ส านักงานใหญ่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
-  บ้านหนังสือ 
-  ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางเขน 
-  สถานีต ารวจนครบาลบางเขน 

  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกท้ังด้านแหล่งเรียนรู้  และทุนการศึกษาต่างๆ  จากผู้มี
จิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือนักเรียน  นอกจากนี้ปัญหาของชุมชนที่แออัด  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง
นักเรียน  อีกทั้งผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจน   ไม่มีเวลาดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิด   ท า
ให้บุตรหลานนักเรียนต้องพ่ึงพาตนเองตามล าพัง  หลังจากเลิกเรียนกลับบ้าน   เกิดการมั่วสุมกับเพ่ือนบ้าน
หรือชุมชนใกล้เคียง  ย่อมก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด  โรงเรียนได้ให้ความส าคัญในปัญหาเหล่านี้จึงให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

8. โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรโรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) พุทธศักรำช 2552 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 ระดับประถมศึกษำ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจรรม 
เวลำเรียนระดับประถมศึกษำ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รำยวิชำพื้นฐำน /กิจกรรม   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 40 80 80 120 120 120 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 80 80 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตา่งประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 
รำยวิชำเพิ่มเติม             
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 40 
žžกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน             
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน             

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 
- ชุมนุม 30     30 30 30 30 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียน 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรโรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) พุทธศักรำช 2552 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1นก.)     40 (1นก.) 40 (1นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 
รำยวิชำเพิ่มเติมที่สถำนศึกษำจัดตำมควำมพร้อมและจุดเน้น  
ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 
    

รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 
กิจกรรมนักเรียน    

-  ลูกเสือ / เนตรนารี 40 40 40 
-  ชุมนุม 35 35 35 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,250 1,250 1,250 

 

   



 
 

21 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 1) ห้องสมุด   มีขนาด......233.50..... ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด …...13,900....… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ …… Library  - 2000… 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย....190...... คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ....20.25..........ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติกำร 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน ………2………. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ………3………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน..........1………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน ………2………. ห้อง 
   ห้องดนตรี   จ านวน ………1………. ห้อง 
   ห้องนาฏศิลป์   จ านวน..........1.......... ห้อง 
   ห้องศิลปะ   จ านวน ………1………. ห้อง 
   ห้องอาเซียน   จ านวน ………1………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี    จ านวน...........1………ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์   จ านวน ........95....... เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ..........95........... เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..........95........... เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
   เฉลี่ย....250..... คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ.....28.12.......ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   ……..25…….…เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้ 
(จ ำนวนครั้ง/ปี) 

 1.  ห้องสมุด 950 
 2.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 720 
 3.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 470 
 4.  ห้องคอมพิวเตอร์ 1-3 750 
 5.  ห้องดนตรี 700 
 6. ห้องนาฏศิลป์ 700 
 7.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 200 
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แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้ 
(จ ำนวนครั้ง/ปี) 

 8.  สหกรณ์โรงเรียน 820 
9.  ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 300 

10.  สนามเด็กเล่นปฐมวัย 250 
11.  ห้องสมรรถภาพปฐมวัย 200 
12. ห้อง Sharing Room 410 

  

5) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้ 
(จ ำนวนครั้ง/ปี) 

1. วัดบางบัว 10 
2. ซาฟารีเวลด์ กรุงเทพ 2 
3. ท้องฟ้าจ าลอง 2 

4. พระปฐมเจดีย์ ฟาร์มจระเข้ สวนสามพราน 1 
5. ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน หนอกจอก 1 
6. ค่ายลูกเสือภูริทัศน์   1 

 7. สวนเฉลิมพระเกียติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร 1 
 8.  ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์  นครนายก 1 
 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 1 

 10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 

 12. รัฐสภา 1 

 15. บ้านหนังสือ  ชุมชนบางบัว 2 

 16. ฟาร์มแกะนครยายก 1 
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ชื่อ ให้ควำมรู้เรื่อง 
สถิติการให้

ความรู้  
(ครั้ง/ปี) 

1.  พระมหานิติสันธิ์   วัดบางบัว พุทธศาสนา 10 
2.  ต ารวจ วินัยจราจร 1 
3.  อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ แนะแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพ 1 
4. อาจารย์.เสมา  พัฒน์ฉิม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 
5. ดร.วนายุทธ์  แสนเงิน                    การอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 
6.  ต ารวจจากสถานีต ารวจนครบาลบางเขน ยาเสพติด,  อาชญากรรม,  โครงการ DARE 2 
7.  อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน  เรียน

ภาษาอังกฤษจากเพลง   
เป็นทูตสะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

10 

8.  อาจารย์และนักศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อบรมการท าขนมเปียกปูนกะทิสด 2 

9 อาจารย์จากภาคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศรีปทุม อบรมคอมพิวเตอร์   1 
10. อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม การแยกขยะ 2 
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10.  ผลงำนดีเดน่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  

 10.1  ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ   
รางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) ระดับภาคกลาง 

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน      
(Best Practice) ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน 
การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการ PANDA Model 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหำร   
นางสุภาวดี  อ้ึงพานิช รางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุภาวดี  อ้ึงพานิช รางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน การ
ขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการ PANDA Model 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครู   
นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม รางวัล ครูดีศรีประถมศึกษา สพป.กทม 
นายอรุณ  เปียซื่อ รางวัล ครูดีศรีประถมศึกษา สพป.กทม 
นางกัลยารัตน์  เสาวคนธ์ รางวัล ครูดีศรีประถมศึกษา สพป.กทม 
นางประครอง  ทวีสัตย์ รางวัล ครูดีศรีประถมศึกษา สพป.กทม 
นางประครอง  ทวีสัตย์ แม่ดีเด่น สมาคมคนดีของแผ่นดิน 
นางธารทิพย์  วิชาคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ร่วมกับส านักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นางวิชิตา  เชื้อวงศ์  ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ร่วมกับส านักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นางสาวสุชาวดี  สีมาวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ร่วมกับส านักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นักเรียน 
ปฐมวัย   
1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สีดา 
2. เด็กหญิงชัชฎาพร  จ้อยแก้ว 
3. เด็กหญิงน้ าเพชร  แจ่มจ ารัส 

เหรียญทองแดงการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย สพป.กทม. 

กลุ่มสำระภำษำไทย   
1. เด็กหญิงศศิธร  สร้อยสังวาลย์ เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ป.1-ป.3 
สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงรินรดา  ทองบุญนาค เหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงอภิสรา  บุณยะไวโรจน ์ เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มกุน เหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงนัจญวา  อิสารพายุ เหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงอุทุมพร  ค าสีแดง เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายณัฐกมล  โรงสะอาด เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

สพป.กทม.สพฐ. 

1. เด็กหญิงฐิติมา  เอกตาแสง 
2. เด็กหญิงปาจรีย์  อยู่แพ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์   
1. เด็กชายธนกร  จุนเจือ เหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
สพป.กทม. 

 1. เด็กหญิงฐิติมา  เอกตาแสง 
 2. เด็กหญิงพอเพียง  เหลือล้น 

 3. เด็กชายณัฐภาส อติวรมันต์ 

รางวัลชมเชยโครงงานสิ่งประดิษฐ์สะเต็ม 
ชุดไล่นกพิราบ 

ศูนย์สะเต็มกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี ) 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โนวิรัมย์ 
2. เด็กหญิงรินรดา  ทองบุญนาค 

เหรียญเงินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  ประสานพิมพ์ เหรียญทองแดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.กทม. 
กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์   
1. เด็กหญิงนัจญวา  อิสารพายุ 
2. เด็กหญิงปริญาดา  พันธ์ไผ่ 
3. เด็กหญิงอังควิภา  แกว่นการไถ 

เหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายคณิต  ผาสุขหัส 
2. เด็กชายดนัยณัฐ  ยิ่งนอก 

เหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องร่อนแบบ
เดินตาม ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายธีรภัทร์  เหง้าน้อย 
2. เด็กชายอนวัช  อัปะมะเย 

เหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายกิตติคุณ   คิดสนอง 
2. เด็กชายศิริโรจน์   ศิริเจริญ 

เหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศานติพันธ์ 
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ลมัย 
3. เด็กชายพชรวัฒน์  สงสัย 

เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เสาะใส 
2. เด็กหญิงสุพัทราภรณ์  สังข์น้อย 
3. เด็กชายสุรธัช  รอดจ ารูญ 

เหรียญเงินการประกวดโครงงานสะเต็ม 
 

ศูนย์สะเต็มกรุงเทพมหานคร 
 

1. เด็กชายพิพัฒน์  พรไธสง 
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เพิกสุข 
3. เด็กหญิงศุลีพร  ภู่แพ 

เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

สพฐ. 

1. เด็กชายธนพร  รูปช้าง 
2. เด็กชายธนากร  ธรรมสุระ 

เหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

สพฟ,กทม. 

กลุ่มสำระสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เชนไชย 
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สาคร 
3. เด็กหญิงพีรดา  จงสวรรค์สกุล 
4. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีเหรา 
5. เด็กหญิงสรัลชนา  จันทร์คง 
 

เหรียญทองเการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-
ป.6 

สพป.กทม. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กหญิงกษิรา  เหล่าฤชุพงศ์ 
2. เด็กหญิงชลธิชา  กาญจนรัตน์ 
3. เด็กหญิงปริญาดา  พันธ์ไผ่ 
4. เด็กหญิงศุภลักษิกา  ธรรมวิศิษฏ์ 
5. เด็กหญิงสุภัทรตา  ใจแข็งดี 

เหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทรรศนสฤษดิ์ เหรียญทองประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กทม. 
1. เด็กชายชงคา  ไชยาค า 
2. เด็กหญิงณัฐชา  ดิษฐ์ผดุง 

เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรินทร์ 
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  กัณค าภา 

เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงชลขวัญ  รัตนศรีสมภพ 
2. เด็กชายธีรภัทร  ปิยาโน 

เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.กทม. 

กลุ่มสำระสุขศึกษำพลศึกษำ 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรินทร์ 
2. เด็กหญิงกนกอร  ชินฉาด 
3. เด็กหญิงจุติพร  แช่มช้อย 
4. เด็กหญิงชลธิชา  ขันแก้ว 
5. เด็กหญิงปภาณิน  สร้อยทอง 
6. เด็กหญิงปิยาอร  ข ามั่น 
7. เด็กหญิงปุญนิศา  สอนจีน 
8. เด็กหญิงสุชานาถ  สิทธิโกมล 
9. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  พูนชู 

เหรียญทองแดงการแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สพป.กทม. 
 
 

1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อนุเวช 
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสมุทร 
3. เด็กชายณัฐชนก  มั่นเสริม 
4. เด็กหญิงปานไพลิน  สีดี 
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เจ้าวงศ์ปรีดา 
6. เด็กหญิงสุชาวดี  เชนไชย 
7. เด็กหญิงอรวรรยา  นิ่มบุตร 
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุสมุทร 
9. เด็กหญิงแพรวา  โคตรดี 

เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป.กทม. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อนุเวช 
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสมุทร 
3. เด็กชายณัฐชนก  มั่นเสริม 
4. เด็กหญิงปานไพลิน  สีดี 
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เจ้าวงศ์ปรีดา 
6. เด็กหญิงสุชาวดี  เชนไชย 
7. เด็กหญิงอรวรรยา  นิ่มบุตร 
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุสมุทร 
9. เด็กหญิงแพรวา  โคตรดี 

เหรียญทองการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 สพป.กทม. 
สพฐ. 

1. เด็กชายอรรถพล  สรรพวัตร 
2. เด็กหญิงอังควิภา  แกว่งการไถ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
 

กลุ่มสำระศิลปะ 
1. เด็กหญิงภัคนันท์  มูลไธสง เหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 

ป.4-ป.6 
สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงภโวทัย  มั่นธรรม เหรียญทองแดงการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงออมสิน  วานิชทรัพย์อนัน เหรียญทองแดงการแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

สพป.กทม, 

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช้อนทอง 
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญฤทธิ์ 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงธนิลดา  รุนทา 
2. เด็กหญิงศุภลักษิกา  ธรรมวิศิษฐ์ 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
 

1. เด็กหญิงณิชา  ถือซื่อ 
2. เด็กหญิงวนิดา  สาคร 
3. เด็กหญิงอินทุอร  กลิ่นรอด 

เหรียญทองแดงการแข่งขันประติมากรรม ป.
4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายจตุภัทร  จันร์ลุทิน เหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายปัณณทัต  พวงระก า เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงหทัยชนก   วงษ์ศรีเผือก เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กหญิงสุภัทรตา  ใจแข็งดี เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงหทัยชนก   วงษ์ศรีเผือก เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  รุ่งสาง เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายธราเทพ  กาเผือก เหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายธนดล  พูลสมบัติ เหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงนรกมล  นิ่มเรือง เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  พูนชู เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงสิทธิญาณภรณ์  พูนชู เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายสุขวิท  ศรีเพรช เหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.
1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศานติพันธ์ เหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-
ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ลมัย 
 

เหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.
6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงรสสุคลณ์  เกิดทอง เหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.กทม. 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เสาะใส 
2. เด็กหญิงสุพัทราภรณ์  สังข์น้อย 
3. เด็กชายสุรธัช  รอดจ ารูญ 

เหรียญทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
สพฐ. 

1. เด็กหญิงพรพิมล  หิรัญสุข 
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์งาม 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่อง
สั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
สพฐ. 

1. เด็กหญิงจุไวย์รีย๊ะ  โส๊ะสมาน 
2. เด็กชายฐิติพร  ภู่แพ 

เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กชายธนาธิป  บุญเต็ม 
2. เด็กชายรัสษกร  ธนะจิตต์ 

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายจักรี  วงษ์ไชย 
2. เด็กชายอนันตพงษ์   สาตลีนพงษ์ 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงณิชากร  ปลื้มปัญญา 
2. เด็กหญิงศิวาพร  นิลพัฒน์ 

เหรียญทองแดงการแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงกานต์มณี   ไชยธงรัตน์ 
2. เด็กหญิงแพรวา  สีดาวงศ์ 

เหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
 

1. เด็กชายณัฐภาส  อติวรมันต์ 
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ตุลยาภรณ์ 
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โถบ ารุง 

เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 
 

1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองโปรย 
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขก้อน 
3. เด็กชายอภิวัฒน์  วิวัฒน์ชยัทรัพย์ 

เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
สพฐ. 
 

1. เด็กชายวัชระ  ทั่งเฉลิม 
2. เด็กชายสรวิศ  มานะดี 
3. เด็กชายสุริยะ  นอกกระโทก 

เหรียญเงินการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

ภำษำต่ำงประเทศ 
1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พงษ์สิงห์ เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 
สพป.กทม. 

1. เด็กชายคเชนทร์  ขานอัน เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงภัคนันท์  ค าชุม เหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงออมสิน  วานิชทรัพย์อนัน เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงพรปวี  อินทรนิท 
2. เด็กหญิงพอเพียง  เหลือล้น 

เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

1. เด็กชายณฐภัทร  บัวคลี่ 
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  โปรยชัยภูมิ 
 

เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. เด็กชายธนพล  โพธิ์หอม 
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีนวล 
3. เด็กหญิงภโวทัย  มั่นธรรม 

เหรียญเงินการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 

1. เด็กหญิงวริศรา  ระโหฐาน 
2. เด็กหญิงศุภลักษิกา  ธรรมวิศิษฐ์ 
3. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู 

เหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

สพป.กทม. 
สพฐ. 

 

10.2 งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

1 โครงกำรขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

1.  เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของ
สพฐ.ในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนการ 
ด าเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียงในฐานะที่
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

1. ประชุมวางแผนเขียน
โครงการ 
ขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการ7โครงการย่อย 
- คลาดนัดสินค้ามือสอง 
- ออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า 
- หนึ่งคนหนึ่งบัญชีตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
- จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- ของหายได้คืน 
- ยิ้มไหว้ทักทายแบบไทย 
- ใช้เทคโนโลยีอย่างมสีต ิ
3. จัดการเรียนรู้การสอน
โครงงานคุณธรรมประจ าห้อง
และมีการประกวดโครงงาน
คุณธรรม 
3. ประเมินผลสรุปโครงการ 
4. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ  
ได้รับการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมี
คุณลักษณะอยู่อยา่งพอเพียง 
ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมวัน
วิชาการ Bangbua  Open 
House  บางบัว 4.0 เป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ผู้ปกครองได้ชืน่ชมและ
ภาคภูมิใจกับความส าเร็จ
ของผู้เรียน 



 
 

32 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ที ่
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

2 โรงเรียนสุจริต 1.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้

นั ก เ รี ย น ยึ ด มั่ น ใ น ค ว า ม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย 

พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และ

สามารถน ากระบวนการคิดไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.   เ พื่ อ ฝึ ก ใ ห้
นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน 

การยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่
กั น แ ล ะ กั น ก า ร เ ค า ร พ

กฎระ เบี ยบ  ความมี วิ นั ย 
คุณธรรม จริยธรรมในการ

ด ารงตน และความมีน้ าใจ 
เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 

1. ประชุมวางแผนเขียน
โครงการขออนุมัตโิครงการ 
2. ด าเนินการ   กิจกรรมดังนี ้
-กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

-.กิจกรรมอบรมผู้น านักเรยีน 

-.กิจกรรมร่วมแรงสร้างวินัย 
ร่วมใจรักษาระเบียบ 

-.กิจกรรม “โรงเรียนสะอาด
สวย ด้วยมือเรา” 

-.กิจกรรม”สร้างเสริมคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม ปญัญา
ธรรม สูคุ่ณลักษณะของ
นักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ” 

- กิจกรรม “รับรู้ข่าวสารสรา้ง
ฐานความคิด สู่บัณฑติบางบัว” 
- กิจกรรมค่ายเยาวชน  “คนดี
ของแผ่นดิน” 
- .กิจกรรมพัฒนาห้องโรงเรียน
สุจรติ 
3.สรุปการวดัและประเมิน ผล
การจัดกิจกรรม 
4 .วิเคราะหผ์ลการประเมิน 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ
ต่อไป 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ียึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
2.  ร้ อยละของนัก เรี ยนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ   ด้ ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย และสามารถน า
ก ร ะ บ วน ก า ร คิ ด ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

3 .   ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ที่ รู้ จั ก ก า ร อ ยู่
ร่วมกัน การยอมรับฟังความ
คิ ด เห็ นซึ่ ง กั นและกั นก า ร
เคารพกฎระเบียบ ความมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงตน และความมีน้ าใจ เอา
ใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 
 

3 พัฒนำห้องสมุดและส่งเสริม
กำรอ่ำน 

1. เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ตาม
แนวคิดห้องสมุด 3 ดี  เอื้อต่อ
การค้นคว้าและบริการแก ่
ผู้ให้การบริการมากข้ึน 
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
การเรยีนการสอนภายใน
ห้องสมุดแกค่รูและนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพประยุกต ์

1.ประชุมวางแผนเขียนโครงการ  
และขออนุมัตโิครงการ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ทุกระดับชั้น 
3. ปรับปรุงพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมภายในห้องสมดุ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
หนังสือช ารุด 

1. ร้อยละ 90 ของจ านวน
นักเรียนท่ีได้เข้าใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและใฝ่การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ตาม
แนวคิดห้องสมุด 3 ด ี
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ที ่
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ใช้ในการเรียนรู้ของตนเองได้
ตามศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรัก
การอ่าน  และการศึกษา
ค้นคว้าหนังสือท่ีทันสมัยด้วย
ตนเอง 

4. เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ห้องสมุดได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมดุ
เฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา 

5. จัดหาหนังสือใหม่ๆ         
เข้าห้องสมุด 
6. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ 
7. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
บรรณรักษ์อาสา 
8. ประเมินผล และสรุป
โครงการ 

 
 
 
 

4 โครงกำรสะเต็มศึกษำ 1.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์  
เทคโนโลยี  โดยใช้แนวทาง
สะเต็มศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น  
2.  สรา้งความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่าของสะเต็มศึกษาต่อ
นักเรียนและครผููส้อน 
3.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลย ี
4  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
กระบวนการคดิ 

1.ส่งเสรมิพัฒนาครูให้มคีวามรู้
ความเข้าใจในการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้สะเต็ม 
2.พัฒนานักเรียนในการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
3.จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา 
4.กิจกรรมโครงการอบรมค่าย 
หุ่นยนต์อัตโนมัต ิ
5. นักเรียนน าเสนอผลงาน 

1.  นักเรียนร้อยละ100  
ได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิ
ให้มีการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
2.  นักเรียนร้อยละ100  
ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ทักษะการคิดแบบ
บูรณาการ 
3. นักเรียนร้อยละ  60 เข้ารับ
การอบรมค่ายหุ่นยนต์
อัตโนมัต ิ
 

5 พัฒนำศักยภำพห้องเรียน
ปฐมวัย 

1. เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
เป็นคนดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม ตระหนักในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใชีวิตประจ าวัน 
และไม่เกี่ยวข้องยาเสพตดิ 
และอบายมุข 
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ให้มี

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3.กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาปฐมวัยเพื่อการ
เรียนรู ้
4.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านเด็กปฐมวยั 
5.กิจกรรมหนูน้อยรักการ อ่าน 
(สื่อวัสดุ) 
6.กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 1. ร้อยละของนักเรียน

ระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการ

ที่ดีท้ัง 4 ด้าน  

2. ร้อยละของนักเรียนไดเ้ข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม และตระหนักในการ

น าหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ไม่เกี่ยวข้องยาเสพตดิ และ

อบายมุข    
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ที ่
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ความทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน และ
จัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกดิการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 
4. เพื่อส่งเสรมินิสัยรักการ
อ่าน และได้อ่านหนังสือ
อย่างหลากหลายเหมาะสม
กับวัย  
5. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง จาก
สถานท่ีที่นักเรียนไดไ้ป    
ทัศนศึกษา  
6. เพื่อให้สถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย และสรา้ง 
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง 
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
7. นักเรียนได้เรยีนรู้ด้วย
โครงการ เพื่อพัฒนาผูเ้รียน
เกิดทักษะชีวิต  
8. จัดซื้ออุปกรณเ์พื่อจัด
กิจกรรมมุมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย เพ่ือปรับปรุงมมุการ
เรียนรูต้่างๆ ภายในห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศท่ีน่าเรียนรู ้

 

7.กิจกรรมทัศนศึกษา 
8.กิจกรรมบณัฑิตน้อย 
9.กิจกรรมการเรยีนรูด้้วย
โครงการ 
10.กิจกรรมปฐมวัยใส่ใจ
โรงเรียนและชุมชน 
11.กิจกรรมปรับปรุงสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
12.ติดตาม วัด ประเมินผล
และรายงานโครงการ 
13. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ 

 

3. ร้อยละของความพึงพอใจ

ต่อหลักสตูรสถานศึกษา

ปฐมวัย ท่ีมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน  

4. ร้อยละของนักเรียน

ระดับชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ

อ่าน 

5. ร้อยละของนักเรียน

ระดับชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทัศนศึกษา  

6. ร้อยละของความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมปฐมวัยใส่ใจ

โรงเรียนและชุมชน ที่มสี่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา ระดับ

ปฐมวยั  และการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง ครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง  

7. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดเ้ข้า

ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วย

โครงการ น าไปสู่การพัฒนา

ผู้เรยีนเกิดทักษะชีวิต   

8. ร้อยละของความพึงพอใจ

ต่อห้องเรียนระดับปฐมวัย ท่ีมี

มุมส่งเสรมิการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และมีบรรยากาศ

ที่น่าเรียนรู้  
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11.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

11.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย    ผลกำรประเมินในภำพรวม  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ยอดเยี่ยม 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 1 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีเลิศ 
ผลรวมมำตรฐำนที่ 2 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

11.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ผลประเมินในภำพรวม ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรยีน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 1 ดี 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ 

1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    

สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

        ดีเลิศ 

4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี    

คุณภาพ 

ดีเลิศ 

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 2 ดีเลิศ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้  

ดีเลิศ 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้         ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ 

3)  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีเลิศ 
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12.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
12.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำปฐมวัย 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแน
น  ที่
ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสทิธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8  ประสทิธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชีท้ี่ 9   ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่10 ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.50 ดีมำก 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก   โดยมีค่าเฉลี่ย  97.50   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
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12.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.83 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.45 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.64 ดี 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี     โดยมีค่าเฉลี่ย  86.64 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง           ไม่รับรอง 
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13. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดย
สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ดีเยี่ยม 

2. โรงเรียนมีจ านวนครูผู้สอนครบชั้นและตรงตามวิชาเอก 

3. การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา มีร่างกายที่แข็งแรง ดูแลสุขภาพของตนเองได้ตามวัย  มีความ

ร่าเริง แจ่มใส  มีความกล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานต่อไป  

นอกจากนี้เด็กปฐมวัยยังได้รับการพัฒนาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนทุกคนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. มีการจัดโครงการที่พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีความชัดเจน  เป็นที่ยอมรับ และเป็น

ตัวอย่างได้  คือ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา    นักเรียนได้รับการส่งเสริม

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยวิธีการเรียนรู้จากโครงงานคุณธรรม และมีโครงการที่

หลากหลาย   โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนสุจริต   โครงการปลูกปัญญา น้อมน าวิถีเด็กไทย  โครงการโรงเรียน

วิถีพุทธ  จากการด าเนินงานที่ต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

5. มีการ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครูทุกคนในโรงเรียน     

มีการน าหลักสูตรไปใช้ และปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และท้องถิ่น 

6. โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ห้องปฏิบัติการที่พร้อมในการจัดการเรียนรู้   

ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ  มีการพัฒนาให้มีบรรยากาศที่สวยงาม   มีหนังสือที่เพียงพอ   มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง   ห้องสมุดของโรงเรียนยังเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ        

มาศึกษาดูงาน    โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน  และวิทยากรในท้องถิ่น 

7. ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์  คือ  “มีคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐาน  สืบสานคุณธรรม  น าความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล”  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
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หลากหลาย  และด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง   ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เกิดเป็นเอกลักษณ์

ของโรงเรียน คือ “รู้รักสามัคคี  สร้างคนดีสู่สังคม”  และนักเรียนเป็นผู้  “ประพฤติดี  มีวินัย” 

8. มีโครงการที่ส าคัญ  และด าเนินงานร่วมกันทั้งโรงเรียน  มีผลปรากฏเป็นที่ยอมรับ  ได้แก่  

โครงการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการสะเต็มศึกษา  ซึ่งยังคงด าเนินงาน

มาอย่างต่อเนื่อง   

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  จากการประเมินระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ  โรงเรียนต้องมีการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อไป      

2. ควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  และเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจะท าให้สามารถการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคารมัธยมศึกษา  มีการติดตั้งครุภัณฑ์บางส่วน เช่นระบบน้ า

และระบบไฟ  แต่ยังขาดตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ ควรมีการซ่อมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่          

ให้พร้อมในการใช้งาน  เช่น  ห้องสุขาของนักเรียน  เป็นต้น 

4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องของจิตสาธารณะเพ่ิมเติม  โดยสร้างความรัก   

ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  

5. ในการด าเนินโครงการอาเซียนที่ต้องให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ควรมีการน าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง และมีกิจกรรม

อ่ืนๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยน าหลักสูตรอาเซียนสู่การ

จัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2562  จัดกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพตามช่วงวัย  จัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจและความพร้อมให้กับนักเรียน   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  จัดท าห้อง  
Sharing Room และห้องศูนย์สื่อ   และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โปรแกรม  Mini English Program  ให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน  
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสอง 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ระดับปฐมวัย 

ด้ำนผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงคม์ีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ 
ดนตรีและกีฬามีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มคีวามคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน ์
ด้ำนครคูรูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ด้ำนผู้บริหำร  ผูบ้ริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน 
การบริหารจัดการสถานศึกษามกีารจัดองค์กรโครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ด้ำนผู้เรียน  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเร่ืองการ
ประหยัดและออม การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้งค าถาม
ที่น าไปสู่การค้นหาค าตอบ และทักษะในการตั้งค าถาม
รวมทั้งความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อืน่และเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด้ำนผู้บริหำร  สถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

 
 

ระดับประถมศึกษำ 
ด้ำนผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์มี 
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศนม์ีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ด้ำนครคูรูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ด้ำนผู้บริหำร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ระดับประถมศึกษำ 
ด้ำนผู้ เรียน  ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการ
ประหยัดและออม พัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด้ำนครู  ครูควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการวัด
และการประเมินผลตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของ
ผู้ เรียนเพื่อน ามาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   
ด้ำนผู้บริหำร  สถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้เรียนปฐมวัย ควรเพิ่มทักษะในการคิด การวางแผน การตัดสินใจลงมือกระท าโดยครูผู้สอนเป็น
ผู้สนับสนุนและส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้กับเด็ก ทั้งนี้เพ่ือเด็กจะได้รับการพัฒนาด้านความคิดรวบยอดใน
การเป็นคนช่างสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ แก้ปัญหา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการ
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แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการร่วมกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม ควรจัดกิจกรรมด้านภาษาให้มีความ
หลากหลาย มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านให้มากข้ึนโดยอาจน าเด็กเข้าห้องสมุด ชมสื่อเทคโนโลยีต่างๆเพ่ือเป็น   
การเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับเด็ก ควรจัดตั้งเวรท าความสะอาดภายในห้องเรียนหรือเวรรับผิดชอบ
ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักระเบียบ วินัยหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น 
 ผู้เรียนประถมศึกษาควรได้รับการปลูกฝังในด้านระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ควรส่งเสริมและฝึกทักษะผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรม
ของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม/แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล จัดท ารายงานพฤติกรรมพัฒนาการของนักเรียนเป็น
รายสัปดาห์/รายเดือนเพ่ือเป็นการสื่อสารกับผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมและการพัฒนานักเรียน ครูควรผลิต/จัดหาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างหลากหลาย และควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ น า
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิชาที่
สอน ส่งเสริมพัฒนาครูในการผลิตสื่อ/ใช้สื่ออย่างหลากหลาย ควรมีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานโดยติดไว้อย่างเด่นชัด สถานศึกษาควรมีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ ควรมีสื่อธรรมชาติที่หลากหลาย/สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำในอนำคต 

 สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาโดยการวางแผน พัฒนา
จุดเด่นในด้านผู้บริหารให้อยู่อย่างยั่งยืนในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน โดยควรระดม
ทรัพยากรบุคลากรจากผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายควรร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาจัดโครงสร้าง
โรงเรียนเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจและใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมห้องเรียนคู่ขนานส าหรับเด็ก ออทิสติก รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้น าในการ
พัฒนาวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมการละเล่นแบบไทย ร าวงมาตรฐาน แม่ไม้มวยไทย 
นวดแผนไทย สมุนไพร และผ้าย้อมมัด 
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  กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สองไปใช้ 

จากผลการประเมินระดับปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐานโรงเรียนได้วางแผน
พัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ระดับประถมศึกษาด้านผู้เรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมากยกเว้นมาตรฐานที่ 5          
ที่พบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 

ตามหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาผู้เรียน โดยวางแผนจัดท าโครงการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการรักการอ่านบูรณาการทุก
กลุ่มสาระ 

ด้านครู ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ยกเว้นมาตรฐานที่ 9  ที่พบว่าครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดี  โรงเรียนได้วางแผน
พัฒนาครูจัดท าโครงการ  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ  ปรับเปลี่ยนการสอน  น า
เทคโนโลยีใหม่ๆ  พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ 

 

14. สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

 14.1  สรุปกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 สภำพปัญหำ 

1. นักเรียนขาดความพร้อมด้าน ครอบครัว  เศรษฐกิจ  
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน และผู้ปกครองไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

จุดเด่น  

          1. โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดและการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชน
ชาวไทย เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียงสู่
สถานศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมถึงการ
มีความรู้ และคุณธรรม 

          2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” 
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียน
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สุจริตได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และ
ด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับรางวัล คือ 1) นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน 
การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
PANDA Model 2) นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท ครู คศ. 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.กทม. เข้าร่วม
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ระดับภาคกลาง 

3. โรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Constructionism โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จะต้องท าโครงงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา และมีการประกวดโครงงานนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

4 โรงเรียน STEM Education โรงเรียนสนับสนุนให้ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ จัดการสอนโดยบูรณาการกระบวนการ STEM และมีการขยายผลไปยังกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ร่วมบูรณาการการจัดการสอน STEM Education 

5 การจัดการเรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไปศึกษาต่อในสายอาชีพ และนักเรียนจะได้เรียนรู้ความ

ถนัด ความสนใจของตนเอง ตลอดจนต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักการท ามาหากิน พ่ึงพาตนเองได้  

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย และรับจ้าง ซึ่ง

ท าให้ต้องทุ่มเทกับการหารายได้ จึงให้เวลากับลูก หลาน และกิจกรรมของโรงเรียนได้ไม่มากเท่าที่ควร เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนจึงใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจ เช่น 

การประชุมผู้ปกครองโดยเน้นให้ครู ผู้ปกครองได้พูดคุยกัน การเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้

ด าเนินกิจกรรม หรือการติดต่อผ่านกลุ่ม Line เพ่ือประหยัดเวลา และรวดเร็ว 

14.2  สรุปกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 สภำพปัญหำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้ 7 กลุ่มสาระ มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ   
พลศึกษาศิลปะและภาษาต่างประเทศ ควรทบทวนสาเหตุและปัญหาที่ท าให้ผลการทดสอบระดับชาติตกต่ า 



 
 

46 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

แล้วจัดแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควรน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนไปร่วมวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองเพ่ือช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ควรสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองให้ตระหนักเห็นความส าคัญในการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือน าผลทดสอบมาประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เด็กมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์คือ “พลานามัยดี ชีวีมีสุข” สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์คือ 
“ให้โอกาสทางการศึกษา” มีโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสถานศึกษา คือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการการเรียน
การสอนแบบโครงการ 

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการท างาน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนในด้าน
การพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายนอกและภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สวยงาม 
ปลอดภัยและ ถูกสุขลักษณะ ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผลส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ตลอดจนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ 
ของเด็ก 

จุดที่ควรพัฒนำ 

สถานศึกษาควรพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและ
ภาษาต่างประเทศ 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวนที่
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 623 1 49 70 100 104 87 72 130 289 46.39 
คณิตศาสตร์ 623 - 96 83 88 71 88 68 129 285 45.75 
วิทยาศาสตร์ 623 - 38 57 79 108 104 102 135 341 54.74 
สังคมศึกษา ฯ 623 1 1 12 48 84 136 136 205 477 76.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา 623 - 1 2 16 65 147 138 254 539 86.52 
ศิลปะ 623 - 1 0 2 9 104 175 332 611 98.07 
การงานอาชีพฯ 623 1 - 2 14 34 60 81 431 572 91.81 
ภาษาต่างประเทศ 623 - 86 71 104 93 69 61 139 269 43.18 

 

 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวนที่
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 192 4 33 23 20 13 177 20 62 99 51.56 
คณิตศาสตร์ 192 3 53 33 25 20 21 16 21 58 30.21 
วิทยาศาสตร์ 192 4 10 42 45 25 32 14 20 66 34.38 
สังคมศึกษา ฯ 192 4 21 16 30 44 22 26 29 77 40.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา 192 4 29 15 19 12 25 29 59 113 58.85 
ศิลปะ 192 5 107 31 22 12 6 4 5 15 7.81 
การงานอาชีพฯ 192 3 34 22 18 14 20 14 67 101 52.60 
ภาษาต่างประเทศ 192 4 73 41 24 25 8 10 7 25 13.02 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3   ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวนที่
เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 189 7 42 18 17 24 23 11 47 81 42.86 
คณิตศาสตร์ 189 4 53 38 26 18 12 13 25 50 26.46 
วิทยาศาสตร์ 189 5 25 23 37 30 26 22 21 69 36.51 
สังคมศึกษา ฯ 189 1 43 20 15 26 22 29 33 84 44.44 
สุขศึกษาและพลศึกษา 189 1 15 0 13 14 18 31 37 146 77.25 
ศิลปะ 189 0 16 16 17 16 24 29 71 124 65.61 
การงานอาชีพฯ 189 12 52 10 14 11 16 20 54 90 47.62 
ภาษาต่างประเทศ 189 6 73 33 16 23 12 13 13 38 20.11 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   

 
วิชำ 

 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

 
จ ำนวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 

ร้อยละของจ ำนวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 
ภาษาไทย 95 49.07 45.96 14.92 49.03 41 43.16 
ภาษาอังกฤษ 95 34.42 32.08 15.48 34.36 33 34.74 
คณิตศาสตร ์ 95 32.90 29.32 12.13 32.85 32 33.68 
วิทยาศาสตร ์ 95 35.55 32.68 11.75 35.51 35 36.84 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   

 
วิชำ 

 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

 
จ ำนวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 

ร้อยละของจ ำนวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 
ภาษาไทย 48 55.14 46.63 12.27 55.09 10 20.83 
ภาษาอังกฤษ 48 32.25 29.17 7.98 33.21 11 22.92 
คณิตศาสตร ์ 48 26.73 21.42 9.18 26.68 13 27.08 
วิทยาศาสตร ์ 48 30.07 27.39 6.29 30.04 16 33.33 
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1   

 
สมรรถนะ 

 
จ ำนวน 
ผู้เข้ำ
สอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำ

น 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
 

    
ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง 114 68.50 44.37 18.10 33 28.94 18 15.78 15 13.15 48 42.10 
การอ่านรู้เรื่อง 114 72.81 52.52 12.74 27 23.68 24 21.05 48 42.10 15 13.15 
รวมเฉลี่ย   70.66 48.45 29.82 33 28.94 18 15.78 27 23.68 36 31.57 

จ ำนวนและรวมร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

จ ำนวน 51 คน 
ร้อยละ 44.74 

 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับเขตพื้นที่  ปีกำรศึกษำ 2562 

ผลกำรประเมินด้วยข้อสอบปลำยปี  ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 4 และ 5 

 
วิชำ 

 
จ ำนวน 
ผู้เข้ำ
สอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
 

จ ำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

 

ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 

ดี 
 

ดีมำก 

ภาษาไทย 304 47 18 17 5.59 118 38.82 120 39.47 49 16.12 169 55.59 
คณิตศาสตร์ 304 18 9 100 32.89 173 56.91 28 9.21 3 0.99 31 10.20 
วิทยาศาสตร์ 304 41 13 19 6.41 142 46.71 118 38.82 25 8.22 143 47.04 
ภาษาอังกฤษ 304 39 14 37 12.17 130 42.76 113 37.17 24 7.89 137 45.07 

 

ผลกำรประเมินด้วยข้อสอบปลำยปี  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 

 
วิชำ 

 
จ ำนวน 
ผู้เข้ำ
สอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
 

จ ำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

 

ปรับปรุง 
 

พอใช้ 
 

ดี 
 

ดีมำก 

ภาษาไทย 139 43 12 9 6.47 83 59.71 47 33.81 0 0.00 47 33.81 
คณิตศาสตร์ 139 26 8 67 48.20 72 51.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
วิทยาศาสตร์ 139 31 10 33 23.74 101 72.66 5 3.60 0 0.00 5 3.60 
ภาษาอังกฤษ 139 30 11 52 37.41 81 58.27 5 3.60 1 0.72 6 4.32 
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ตอนท่ี 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภำพ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  

ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

                     ผลรวมมำตรฐำนที่ 1 ยอดเยี่ยม 
  

 
1. วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 

1.1 วิธีกำรพัฒนำ 

ประเด็นที่ 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้  
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
1. จัดอาหารกลางวัน ที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการเด็ก โดยทางโรงเรียนจัดประชุม

คณะครู ผู้บริหาร ผู้ประกอบอาหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาเมนูอาหารส าหรับเด็ก โดยใช้ระบบThai 
School Lunch ครูดูแลนักเรียนดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ  และน้ าดื่มที่สะอาด ปลูกฝังการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 
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2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก

ปฐมวัยมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมกับวัยเช่น สร้างนิสัยการล้างมือให้สะอาด

โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ า การล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกวิธี ดูแลรักษาความ

สะอาดของร่างกายและเครื่องใช้ 

3. พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการ 

เคลื่อนไหวและจังหวะพ้ืนฐาน เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบนิทาน เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ 

เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบตามข้อตกลง เคลื่อนไหวและจังหวะตามเสียงเพลงที่เด็กชอบ เพ่ือพัฒนาด้าน

ร่างกายแข็งแรง และประสานสัมพันธ์กัน 

4. พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ หลากหลายรูปแบบผ่านงานศิลปะต่างๆ ให้กับเด็กเป็นการ

ส่งเสริม กล้ามเนื้อมัดเล็กความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา เพ่ือเกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กและเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาผ่านกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กได้เล่นกลางแจ้ง จากการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น

เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬา ปั่นจักรยาน วิ่งกระโดด กายบริหาร เกมที่มีกฏกติกาต่างๆ การละเล่นไทย    

ห้องPlay room ที่มีเครื่องเล่นในร่ม ฯลฯ จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง 

6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเต้นแอโรบิคยามเช้า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที 

ตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เพ่ือเด็กได้ออกก าลังกาย

เป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเกิดความสุขสนุกสนานในการออกก าลังกาย 

7. ดูแลพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กอย่างสม่ าเสมอ  ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง ทุกเดือนๆ ละ 

1 ครั้ง  จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลภาวะโภชนาการเด็กแต่ละห้อง โดยใช้โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย เป็นตารางประเมินผลExcel รายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นักเรียนส่วน

ใหญ่มีน้ าหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  และกระทรวงสาธารณสุข 

8. จัดกิจกรรมกีฬาสีพร้อมกับวันเด็กแห่งชาติ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียนอนุบาล เพ่ือ
สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพ
พลานามัยอย่างต่อเนื่อง 

 
ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  โดยด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปนี้ 
1.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และมีการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก

ในโอกาสต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การแสดงบทบาท
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สมมติ การแสดงประกอบเพลง การเล่านิทาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และแสดงออกในโอกาสต่างๆ เช่น วันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น 

2.  จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ได้แก่  การ
สร้างงานศิลปะ  กิจกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์  การเคลื่อนไหว การแสดงบทบาทสมมติการแสดงประกอบ
เพลง การเล่านิทาน  นิทานคุณธรรม  เป็นต้น  

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  ได้แก่  กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น 

4.  จัดกิจกรรมดนตรีส าหรับเด็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที สอนโดยครูเฉพาะทาง เด็กทุกคน
ได้เล่นเครื่องดนตรีไทยคือ อังกะลุง และยังเรียนรู้ เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ตามท่ีครูจัดการเรียนการสอนส าหรับ
เด็ก เด็กสนใจ มีความสุข สนุกสนาน ต่อกิจกรรมดนตรีส าหรับเด็ก 

5.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเต้นแอโรบิคยามเช้า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที 
ตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เด็กได้ออกก าลังกาย เต้น
ประกอบเพลง เป็นการผ่อนคลาย เกิดสนุกสนาน ส่งผลต่ออารมณ์-จิตใจ ที่สดชื่น แจ่มใส 

6.  กิจกรรมบัณฑิตน้อย ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง 

7.  กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน โดยครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟังทุกวัน เด็กเล่านิทาน
เพ่ือนให้เพ่ือนๆฟัง ร่วมกันสร้างนิทานในห้องเรียน เด็กเลือกเล่านิทานที่ตนชอบให้ครูฟัง ครูบันทึกลงในสมุดรัก
การอ่าน  2-3 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน ครูจดบันทึกชื่อหนังสือที่เด็กอ่าน และติดดาวลงสมุดรักการอ่าน กิจกรรม
หนูน้อยรักการอ่าน เกิดความผ่อนคลาย ส่งผลต่ออารมณ-์จิตใจ ที่สดชื่น แจ่มใสของเด็ก 
 

 ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ

ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปนี้  
          1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจวัตประจ าวันด้วยตนเอง เช่นการจัดเก็บของเล่นของใช้การพับเก็บที่นอน การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
การสวดมนต์ การฟังนิทานส่งเสริมคุณธรรม การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ เป็น
การฝึกความอดทน การรับผิดชอบต่องานจนส าเร็จ อยู่ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนได้ แบ่งหน้าที่กันเวลาที่ได้รับ
มอบหมายงาน ความกล้าแสดงออกในการน าเสนองาน เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี  

2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย  ใช้เวลา 
20 นาที ทุกวันหลังกิจกรรมเกมการศึกษา เพ่ือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียน
สร้างความตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
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           3. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ เช่นการหล่อเทียน-เข้าพรรษา วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา การท าบุญใส่บาตรในวันปีใหม่  วันลอย
กระทง  การท าบุญผ้าป่าการศึกษาในวันเกิดโรงเรียน  

4. กิจกรรมวันส าคัญท่ีให้นักเรียนได้แสดงความความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่น วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่  
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม มารยาทต่างๆ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และผู้อ่ืน เช่น ความรับผิดชอบของผู้เรียน การ
แต่งกายให้ถูกระเบียบ การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเดินแถว ข้อตกลงในห้องเรียน การไหว้ การพูดจาอย่าง
สุภาพ การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติสุข ไม่แก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่รุนแรง โดยใช้นิทาน บทบาทสมมุติ การ
สาธิต ใช้สื่อการสอนคุณธรรมจริยธรรม สังเกตจากการปฏิบัติจริงของเด็กในชีวิตประจ าวัน  
           6. จัดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวันส าคัญต่างๆ เช่น หน่วยวันส าคัญ หน่วยวันแม่  หน่วยวันพ่อ 
หน่วยเรารักในหลวง หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา และ
สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับเด็กรู้จักควบคุมตนเองให้การยอมรับนับถือผู้ใหญ่ นอบน้อม มีส ามาคารวะ รู้จักการ
ขอบคุณ ขอโทษ และมีเมตตาปราณีเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ มีความอดทน รู้จักการรอคอย และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย ใช้ชีวิตประจ าวันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

7. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ และสวนเฉลิมพระ
เกียรติ 55 พรรษาของกรมวิทยาการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การปฏิบัติตนใน
สถานการณ์จริง การปฏิบัติตามกฎ กติกา การอยู่รวมกันในกลุ่มเพ่ือน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เชื่อฟังค าแนะน าจากผู้ใหญ่ เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง อดทนรอคอย การให้อภัย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
อย่างเป็นระเบียบ 

8. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กฝึกการท างานกระบวนการกลุ่ม การท างานร่วมกับเพ่ือน 
การแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

9. กิจกรรมบัณฑิตน้อย ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

10. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน โดยครูอ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวัน เด็กเล่านิทาน
เพ่ือนให้เพ่ือนๆฟัง ร่วมกันสร้างนิทานในห้องเรียน เด็กเลือกเล่านิทานที่ตนชอบให้ครูฟัง ครูบันทึกลงในสมุดรัก
การอ่าน  2-3 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน ครูจดบันทึกชื่อหนังสือที่เด็กอ่าน และติดดาวลงสมุดรักการอ่าน กิจกรรม
หนูน้อยรักการอ่าน นอกจากเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแล้ว เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
จากการเล่านิทาน อยู่เสมอ เด็กจะซึมซับหลักคุณธรรม จริยธรรม ผ่านนิทานที่น่าสนใจ และเด็กชื่นชอบเป็น
อย่างมาก 

 
ประเด็น 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้โดยด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปนี้ 



 
 

54 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

            1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูออกแบบกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากที่สุดและครูเป็นผู้ชี้แนะ เปิดโอกาสให้เด็ก
อธิบายผลงานของตนเอง ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสาร ฝึกการวางแผนการท างานร่วมกับเพ่ือน การตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆและยอมรับผลที่เกิดข้ึน ระบุปัญหาและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

  2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดกิจกรรมให้เด็กได้ท าการทดลอง 20 กิจกรรม และ 1 
โครงการ ตลอดปีการศึกษา เพ่ือเด็กพัฒนาทักษะการคิด การตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ สามารถสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
            3. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน โดยครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟังทุกวัน เด็กเล่า
นิทานเพ่ือนให้เพ่ือนๆฟัง ร่วมกันสร้างนิทานในห้องเรียน ครูจัดเตรียมสื่อต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับนิทานที่จะ
เล่า เช่น โรงละครจากกล่องกระดาษ หนังสือท าเอง หนังสือเล่มใหญ่ นอกจากนี้ เด็กเลือกเล่านิทานที่ตนชอบ
ให้ครูฟัง ครูบันทึกลงในสมุดรักการอ่าน  2-3 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน ครูจดบันทึกชื่อหนังสือที่เด็กอ่าน และติด
ดาวลงสมุดรักการอ่าน กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน นอกจากเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแล้ว การเล่าเรื่อง 
หรือเล่านิทานของนักเรียนนั้น เป็นการพัฒนาการด้านสติปัญญา เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ของ
เด็กอีกด้วย 

    4. จัดมุมหนังสือ ไว้บริการให้กับเด็ก โดยจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ให้เด็กเลือกอ่านเมื่อมี
เวลาว่าง และการไปศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด ได้ค้นคว้าดูหนังสือที่ต้องการศึกษาเนื้อหานั้นอย่างเจาะลึก 
หลากหลาย เด็กจะได้เลือกดูหนังสือที่ตนชอบ เพราะในห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความ
สนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี  
              5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนส าหรับเด็ก เช่น 
เรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติ พืช สัตว์ การปลูกพืช การอนุรักษ์สัตว์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ 
สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาของกรมวิทยาการเกษตร  
              6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปบมวัย เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ ภาคเรียนละ 1 โครงการ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด เกิด
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
              7. จัดกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน โดยจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้  นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการเล่น เพ่ือพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของเด็ก ในห้องเรียนมีมุมต่างๆอย่างหลากหลายเพียงพอ
ส าหรับเด็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 

1.2 ผลกำรพัฒนำ  

 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร ) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 มี
จ านวนเด็กทั้งหมด 146 คน โดยมีผลพัฒนาการเด็ก ดังต่อไปนี้  
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ตำรำงท่ี 1 ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีท่ี 1 มีจ ำนวนเด็กทั้งหมด 39 คน 

ที ่ ประเด็น ร้อยละ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 97.44 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 
4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 94.87 

ตำรำงท่ี 2 ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีท่ี 2 มีจ ำนวนเด็กทั้งหมด 56 คน 

ที ่ ประเด็น รอ้ยละ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 98.21 
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 98.21 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 
4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 100 

ตำรำงท่ี 3 ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีท่ี 3 มีจ ำนวนเด็กทั้งหมด 51 คน 

ที ่ ประเด็น ร้อยละ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 100 
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 100 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 
4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 90.20 

ตำรำงท่ี 4 ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีท่ี 1-3 มีจ ำนวนเด็กทั้งหมด 146 คน 

ที ่ ประเด็น ร้อยละ 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 99.32 
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 98.63 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 
4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 95.21 
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จากผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหมด มีความพร้อมในการศึ กษาระดับประถมศึกษา โดยมีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 

2. หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 

 

ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- กิจกรรมเต้นแอโรบิคยามเช้า  
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการอาหารเสริมนม 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมกีฬาสี 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- รายงานโครงการอาหารกลางวัน 
- แบบบันทึกอาหารเสริมนม-บันทึกน้ าหนัก 
ส่วนสูง 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก 
- แบบการประเมินผลภาวะโภชนาการเด็ก 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็กจากโปรแกรม
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
-รายงานกิจกรรมเต้นแอโรบิคยามเช้า ใน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รูปภาพเด็ก ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคยาม
เช้า,กิจกรรมกีฬาสี,กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค ยามเช้า 
- กิจกรรมดนตรีส าหรับเด็ก 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 

- รายงานกิจกรรมเต้นแอโรบิคยามเช้า ใน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
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ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 

- กิจกรรมสร้างสรรค์/เสรี 
-  กิ จกรรมเคลื่ อนไหวและ
จังหวะ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และจัดแสดงผลงานนักเรียน 
- การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออกในโอกาสต่างๆ เช่น 
การแสดงนักเรียนวันส าคัญต่างๆ 
 

- รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- แบบบันทึกพัฒนาการเด็กจากโปรแกรม
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกรายการสอนดนตรีส าหรับเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ผลงานศิลปะของเด็ก 
- เกียรติบัตรต่างๆของเด็ก 
- รูปภาพเด็กร่วมกิจกรรมดนตรี,กิจกรรม
หนูน้อยรักการอ่าน,กิจกรรมเต้นแอโรบิค 
ยามเช้า,กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
 - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์-เสรี 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา/
สวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์/ท าบุญ
ใส่บาตรในวันส าคัญทางศาสนา 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
- หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็กจากโปรแกรม
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- รูปภาพเด็กร่วมกิจกรรมสวดมนต์  
ท าบุญใส่บาตร,กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ,
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- กิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน  
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงการ 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
- กิจกรรมเกมการศึกษา 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์/เสรี 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- การจัดมุมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ในห้องเรียน 

- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกค าพูดเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- รูปภาพมุมต่างๆในห้องเรียน,สื่ออุปกรณ์
ต่างๆ,กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

- นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย 
ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

- เครื่องเล่นสนาม ทั้งกลางแจ้ง และในร่ม  
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก 

- ห้องวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

4. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. การจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ในหน่วยการเรียนรู้ 

2. การจัดกิจกรรม Coding ส าหรับเด็กปฐมวัย  
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภำพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ มำตรฐำนที่ 2   ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 

1.1 วิธีกำรพัฒนำ 

ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   โดย

ด าเนินการต่อไปนี้ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินการเรียนการสอนกับคณะครูในโรงเรียน  
           2. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และน าไปจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

   3. ครูปฐมวัยน าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 มาวิเคราะห์ วางแผน 
จัดท าแผนการสอน และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) มีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทั้งหมดจ านวน 146 คน มี

จ านวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน คือ ระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน 2 
ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 2 ห้องเรียน ครูผู้สอนจ านวน 6 คน และมีครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 6 คน 
โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
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1. จัดครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา สาขา การศึกษาปฐมวัย เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย 
ครบทุกห้องเพียงพอกับชั้นเรียน  และมีนักศึกษาฝึกสอนร่วมช่วยดูแล   ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากครูใน
ระดับชั้นปฐมวัยทุกคน ท าให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้  

2. ทุกห้องเรียนมีครูพ่ีเลี้ยงประจ าห้องเรียนละ 1 คน คอยช่วยดูแลนักเรียน ได้อย่างทั่วถึง   
 
ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 

           โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา

ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วน มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
และออกแบบ หลัดสูตรสถานศึกษา เลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก มีทักษะในการจัดประสบการณ์ 
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแบบบันทึกพัฒนาการเด็กจากโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก  จัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
 

ประเด็นที่ 2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ 
          โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
           1. มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
           2. จัดกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
ท ามุมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดซื้อสื่อ ของเล่น ตามมุม จัดท า สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ  และสื่อการ
เรียนรู้ ตามมุมต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับเด็ก จัดซื้ออุปกรณ์ 
เช่นล าโพง ส าหรับเปิดเพลงในการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคยามเช้า ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนปฐมวัย และไมล์ล าโพงใช้ส าหรับเด็กพูดหน้าชั้นเรียน และจัด
สภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขกับการเรียนรู้ และมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่ดีเหมาะสมกับวัย 
           3. จัดให้มีอุปกรณ์ ของใช้เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆให้พอเพียงกับเด็ก มีความ
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬาต่างๆ อุปกรณ์การละเล่นแบบไทย จักรยาน Play 
room ห้องเล่นในร่มส าหรับเด็ก และสนามส าหรับออกก าลังกายได้ ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้
ใหญ่ เหมาะแก่การเรียนรู้นอกห้องเรียน มีห้องน้ า พ้ืนที่แปรงฟัน ล้างมือ เป็นสัดส่วนเฉพาะเด็กปฐมวัยโดยตรง  
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ประเด็นที่ 2.5 ให้บริกำรสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
          โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดย
ด าเนินการต่อไปนี้ 
            1. เด็กๆได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเช่น โทรทัศน์แบบSmart TV สื่อจาก Internet รูปภาพ ทั้งภาพ
การ์ตูนและภาพเสมือนจริงประกอบการสอน  จาก YouTube ที่ เป็นภาพเคลื่อนไหว เพลง  สื่อจาก 
PowerPoint เพ่ือกระตุน้ความสนใจจากการใช้สื่ออย่างหลากหลาย การใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อที่เด็กให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ทางครูผู้สอนจึงใช้สื่อ เทคโนโลยี มาเป็นสื่อการสอนเป็นประจ า เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้มีหลากหลาย น่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก  โดยคัดสรรสื่อประกอบการสอน            
ที่มีเนื้อหาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก  
            2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  เป็นประจ า 
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากใช้เป็นสื่อสอน ท าสื่อการสอน เก็บข้อมูล 
เช่น แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ประเมินพัฒนาการเด็กจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว การส่งข้อมูล ข่าวสารข้อมูลต่างๆโดยใช้ เทคโนโลยี  Line 
application ส่งถึงผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างความเข้าใจ ในข้อมูล และเกิดความร่วมมือ ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง อย่างทั่วถึง 

 
ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

           โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 

อัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
            2. มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
ด าเนินการตามแผน 
            3. จัดการประชุมผู้ปกครองเพ่ือทราบนโยบายต่างๆ ข้อควรปฏิบัติ ของทางโรงเรียน และเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน เพ่ือทางโรงเรียนจะได้น ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
            4. จัดกิจกรรมปฐมวัยใส่ใจโรงเรียนและชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย โดยการ
ให้ความรู้กับผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ อาหารดี ร่างกายแข็ง ในวันประชุมผู้ปกครอง และจัดท าสาร
สัมพันธ์ทุกเดือน  
            5. ทุกห้องเรียนมีมุมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ กับผู้ปกครองเสมอ และแจ้งข่าวสารโดยใช้ 
Line application ส่งถึงผู้ปกครองที่ไม่ได้มารับลูกด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความเข้าใจ ในข้อมูล และเกิดความ
ร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อย่างทั่วถึง 

6. มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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7. ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
8. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง 

รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

 1.2 ผลกำรพัฒนำ  

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และน าไปจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป พัฒนาและประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  

2.  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนและเหมาะสมกับชั้นเรียน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษา สาขา 
การศึกษาปฐมวัย มีนักศึกษาฝึกสอนร่วมช่วยดูแลเด็ก มีครูพี่เลี้ยง ครบทุกห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล   

3.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   มีทักษะในการจัดประสบการณ์ 
ออกแบบการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล เก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel 
ประเมินพัฒนาการเด็กจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  

4.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้  มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม 
กลางแจ้ง และห้อง Play room เครื่องเล่นในร่ม จักรยาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การละเล่นแบบไทย สนาม
ส าหรับออกก าลังกายได้ ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ เหมาะแก่การเรียนรู้นอกห้องเรียน มี
ห้องน้ า พื้นที่แปรงฟัน ล้างมือ เป็นสัดส่วนเฉพาะเด็กปฐมวัยโดยตรง จัดท ามุมส่งเสริมการเรียนรู้ มีสื่อการการ
เรียนรู้ หนังสือนิทาน สื่อเทคโนโลยี ของเล่น ตามมุม เพียงพอกับความต้องการและเหมาะสมกับเด็ก 

5.  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เด็กๆได้
เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี เรียนรู้จากสื่ออย่างหลากหลาย ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยี มาเป็นสื่อการสอนเป็น
ประจ า เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้มีหลากหลาย น่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก โดยคัดสรร
สื่อประกอบการสอน ที่มีเนื้อหาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก 

 6.  ระบบบริหารคุณภาพ ได้รับชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใส่ใจและให้ค าปรึกษา   มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ปรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย ให้มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก ชุมชน และ
ด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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2. หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 

ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- รายงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการเรียนรู้ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับ 
ชั้นเรียน 

- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครบ
ทุกห้องเรียน  
- ครูพ่ีเลี้ยง มี 6 คน ครบทุก
ห้องเรียน 

- ระเบียนบุคลากรคร ูและครูพ่ีเลี้ยง 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

- โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากร เข้ารับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ รอบด้าน   
 
 

- แฟ้มพัฒนางานครู 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครู
และบุคลากร 
- ส าเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ 
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัยกิจกรรมมุม
ส่งเสริมการเรียนรู้/กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน/ 
 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
-  มุมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
- แหล่งเรียนรู้ 
- ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน 
- ภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ภายใน ภายนอกห้องเรียน มุมส่งเสริม
ประสบการณ์  
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ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- กิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน 
- จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
สื่อตามมุมต่างๆ 

- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- แบบบันทึกการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
- ผลงานเด็ก 
- ภาพถ่ายสื่อตามมุมต่างๆ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

- โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 

-รายงายโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- สมุดนิเทศ 
 - รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- ตัวอย่างสารสัมพันธ์ 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพ และใช้เทคโนโลยี 

วิธีการใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานท าให้
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ประเมินผลได้
อย่างรวดเร็ว   

- มีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดท าสื่อ  

- การเปิดโอกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน 
 

 
   

4. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 

 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภำพ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ มำตรฐำนที่ 3   ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 
 

1.1 วิธีกำรพัฒนำ 

ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยด าเนินการ
ต่อไปนี้ 

จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ทั้งด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และจัดประสบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูออกแบบ
กิจกรรมให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากที่สุดและครูเป็นผู้ชี้แนะ จัดกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย ท ามุมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดซื้อสื่อ ของเล่น ตามมุม 
จัดท า สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ  และสื่อการเรียนรู้ ตามมุมต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับเด็ก ท าการวิจัยในชั้นเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหาของเด็ก และโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน เช่น กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจรรมทัศนศึกษา กิจกรรมบัณฑิตน้อย กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
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และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก ชุมชน มุ่งพัฒนาเด็กให้
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยได้รับความร่วมมือของ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  

ประเด็นที่ 3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านการเล่น โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ 

จัดประสบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูออกแบบกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากที่สุดและครู
เป็นผู้ชี้แนะ เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ เด็กได้เลือก
เล่น ลงมือ กระท าด้วยตัวเอง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ส่งเสริมความเป็นผู้น า กล้าพูดและ
แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงานของตนเอง ทั้งชื่นชมในผลงานของตนเองและของผู้อ่ืน จัดกิจก รรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
กิจกรรมตามโครงการนั้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดี สะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้และตกแต่งห้องโดยเด็ก

มีส่วนร่วม จัดแสดงผลงานของเด็กทุกคน จัดป้ายนิเทศต่างๆตามหน่วยการเรียนรู้  พ้ืนที่ส าหรับจัด
ประสบการณ์เหมาะสม รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะกับวัย ในเวลาตามสมควร เช่น สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิด โทรทัศน์แบบSmart TV สื่อจาก Internet รูปภาพ ทั้งภาพการ์ตูนและภาพเสมือนจริง
ประกอบการสอน ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้ จาก Google, YouTube ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เพลง  
สื่อจาก PowerPoint เพ่ือกระตุ้นความสนใจ การใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อที่เด็กให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก  
ครูจึงคัดสรรสื่อประกอบการสอน ที่มีเนื้อหาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก  

ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบ
ประเมิน การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การบันทึกค าพูดของเด็ก  และวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก 
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแบบบันทึกพัฒนาการเด็กจากโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เพ่ือน าผลการประเมิน ไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กต่อไป 

1.2 ผลกำรพัฒนำ  

1.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยได้รับควาทร่วมมือของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  
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2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข เด็กได้ประสบการณ์ตรง
เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ เด็กได้เลือกเล่น ลงมือ กระท าด้วยตัวเอง เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมมากที่สุด ส่งเสริมความเป็นผู้น า กล้าพูดและแสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงานของตนเอง ทั้ง
ชื่นชมในผลงานของตนเองและของผู้อื่น และเรียนรู้อย่างมีความสุข   

3.  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เด็กได้อยู่ในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดี สะอาด ปลอดภัย มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้และตกแต่งห้องโดยเด็กมีส่วนร่วม จัดแสดงผลงานของเด็กทุกคน จัดป้ายนิเทศ
ต่างๆตามหน่วยการเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับจัดประสบการณ์เหมาะสม รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะกับวัย 
ในเวลาตามสมควร 

4.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์  เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก พัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป  
 

2. หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 

ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 
3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย  
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจรรมทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 
 - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงการ 
- กิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- รายงานกิจรรมทัศนศึกษา 
 - รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
 - รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
- รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 



 
 

68 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมมุ่ง
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง 
การประเมินพัฒนาการอย่าง
เป็นระยะ 
- การท าวิจัยในชั้นเรียน 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- รปูภาพ ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย  
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจรรมทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 
 - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงการ 
- กิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมมุ่ง
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง 
การประเมินพัฒนาการอย่าง
เป็นระยะ 
 

- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- รายงานกิจรรมทัศนศึกษา 
 - รายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
 - รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
- รายงานกิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
- รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพตัวอย่างจากการจัดกิจกรรม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย และ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ประเด็น   โครงกำร/กิจกรรม  หลักฐำน/ข้อมูล 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

- กิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน 
- จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
สื่อตามมุมต่างๆ - รายงาน
กิจกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ 
- จัดบรรยากาศในห้องเรียน   

- รายงานกจิกรรมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนปฐมวัย 
- รายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
- แบบบันทึกการใช้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
- ทะเบียนสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน 
- ผลงานเด็ก 
- ภาพการจัดบรรยากาศภายใน ภายนอก
ห้องเรียน มุมประสบการณ์ต่างๆ  

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

- การประเมินพัฒนาการเด็ก 
- การจัดกิจวัตรประจ าวัน 
- การประเมินตนเอง 
-จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
-การประเมิน การสังเกต การ
สอบถาม การส ารวจ การบันทึก
ค าพูดของเด็ก และวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก 

- แบบบันทึกและประเมินพัฒนาการนักเรียน
จากโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบบันทึกค าพูดเด็ก 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน 
- บันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคล 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานพัฒนาการ 

 

3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

- เด็กเรียนรู้จากการเล่นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

อย่างมีส่วนร่วม 

- แบบบันทึกและประเมินพัฒนาการนักเรียนจาก
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก 

- ประเมินผลเด็กอย่างต่อเนื่อง 

- การประเมินพัฒนาการโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

   

4. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 

 

ประเด็น ระดับคุณภำพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับดี 

2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 

4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดี 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี 

3) การยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดี 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 1 ระดับดี 
 

 

1. วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 
 
วิธีกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิ ธีการที่หลากหลาย  โดยมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  หลักสูตรรายกลุ่มสาระ  และน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน  การเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  รวมไปถึงมีวิทยากรภายนอกและสื่อการสอนที่
พร้อมส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับชั้น  เช่น  การเรียนโดยใช้ DLTV  การใช้สารสนเทศในห้อง Sharing 
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Room เป็นต้น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมผู้ เรียน  ทั้งด้านการอ่าน  
การสื่อสาร  การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ  กิจกรรมรัก
การอ่าน  การค้นคว้าด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้  กิจกรรมการเรียนรู้โดย 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)  Constructionism  STEM  เช่น  การระดมความคิด  กิจกรรม
โครงงานทุกชั้นเรียน  เป็นต้น  และโรงเรียนยังเล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษจึงได้จ้างครูต่างชาติ            
มาสอน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  เช่น  โครงการประชาธิปไตย  มีกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน  จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
กิจกรรมหน้าเสาธง  เป็นต้น  รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมผู้เรียนทางด้าน
ทักษะอาชีพ  เช่น  การสอนท าขนม  การเลี้ยงไส้เดือน เกษตรอินทรีย์ งานช่างพ้ืนฐาน  เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการท่ีมากขึ้น  และเพ่ิมทักษะชีวิตในการด ารงอยู่ในสังคมต่อไปได้  
 
ผลกำรพัฒนำ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1)  มีความ 
สามารถใน 
การอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร   
และการคิด 
ค านวณ 

 
ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1)  มีความ 
สามารถใน 
การอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร   
และการคิด 
ค านวณ 

2)  มีความ 
สามารถ 
ในการคิด 
วิเคราะห์  
คิดอย่างม ี
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

 
ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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73 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1)  มีความ 
สามารถใน 
การอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร   
และการคิด 
ค านวณ 

2)  มีความ 
สามารถ 
ในการคิด 
วิเคราะห์  
คิดอย่างม ี
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

 
ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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74 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1)  มีความ 
สามารถใน 
การอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร   
และการคิด 
ค านวณ 

2)  มีความ 
สามารถ 
ในการคิด 
วิเคราะห์  
คิดอย่างม ี
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

3)  มีความ 
สามารถใน 
การสร้าง 
นวัตกรรม 

4)  มีความสารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
และการ 
สื่อสาร 

 
ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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75 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

3)  มีความ 
สามารถใน 
การสร้าง 
นวัตกรรม 
 

 
ร้อยละของนักเรียนการสร้างนวัตกรรม (โครงงาน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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76 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

6)  มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคต ิ
ที่ดีต่องาน 
อาชีพ 

 
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  แบ่งเป็น 4 ระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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77 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

6)  มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคต ิ
ที่ดีต่องาน 
อาชีพ 

 
ร้อยละของผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,  4 และ 5 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
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ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
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78 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

6)  มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคต ิ
ที่ดีต่องาน 
อาชีพ 

 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 

 
 

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ / การประกอบอาชีพ     
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79 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

6)  มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคต ิ
ที่ดีต่องาน 
อาชีพ 

1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

1)  การม ี
คุณลักษณะ 
และค่านิยม 
ที่ดตีามที ่
สถานศึกษา 
ก าหนด 

3)  การยอมรับที ่
จะอยู่ร่วมกัน 
บนความ 
แตกต่างและ 
หลากหลาย 

4)  สุขภาวะทาง 
ร่างกาย และ 
จิตสังคม 

 
ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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80 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.2 คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

1)  การม ี
คุณลักษณะ 
และค่านิยม 
ที่ดีตามที ่
สถานศึกษา 
ก าหนด 

2)  ความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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81 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.2 คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

1)  การม ี
คุณลักษณะ 
และค่านิยม 
ที่ดีตามที ่
สถานศึกษา 
ก าหนด 

2)  ความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

3)  การยอมรับที ่
จะอยู่ร่วมกัน 
บนความ 
แตกต่างและ 
หลากหลาย 

 

 
ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.2 คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

3)  การยอมรับที ่
จะอยู่ร่วมกัน 
บนความ 
แตกต่างและ 
หลากหลาย 

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
1.2 คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

4)  สุขภาวะทาง 
ร่างกาย และ 
จิตสังคม 

 
ร้อยละของนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 
 
 
 
 

 

65
.22

64
.29

56
.07

57
.78

59
.09

60
.82

95
.65

79
.37

80
.37

78
.89 90

.91 94
.85

93
.04

80
.95

71
.96 81

.11 86
.36

86
.60

80
.00 82
.54

71
.03

72
.22

85
.23

84
.54

83
.48 86
.51

74
.77 84

.44

77
.27

78
.35

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ร่างกาย อารมณ์ การประพฤติตน ความสมัพนัธก์บัเพื่อน ความสมัพนัธท์างสงัคม

70
.6

7

57
.81

54
.00

92
.0

0

73
.4

4 92
.0

0

84
.0

0

81
.25

98
.00

65
.33

57
.81

90
.0

0

73
.33 81

.25 88
.0

0

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ม.1 ม.2 ม.3

ร่างกาย อารมณ์ การประพฤติตน ความสมัพนัธก์บัเพื่อน ความสมัพนัธท์างสงัคม



 
 

84 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

2. หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 

2.1 เอกสารผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2.2 เอกสารผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.3 เอกสารผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                            
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2.4 เอกสารผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  โดยบูรณาการกับ 5 กลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้  คือ  ด้านความสามารถในการสื่อสาร (ภาษาไทย)  ด้านความสามารถในการคิด (คณิตศาสตร์)  
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (วิทยาศาสตร์)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (สังคมศึกษาฯ)  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่                 
1 – 3 

2.5 เอกสารผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้ข้อสอบของทาง
โรงเรียนและข้อสอบปลายปีจาก สพป.กทม. (ข้อสอบกลาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 ,5  และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1, 2 

2.6 เอกสารผลการเก็บข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ / การประกอบอาชีพ  
โดยคุณครูฝ่ายแนะแนว 

2.7 เอกสารผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นต้น 

2.8 เอกสารผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  เช่น  การจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์
วัดบางบัวช่วยสอนพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  การสอบธรรมศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายแบบไทย  เป็นต้น      

2.9 เอกสารผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ทั้ ง  8 กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้                                 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2.10 เอกสารผลการเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่                  
1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2.11 การจัดท าแบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
2.12 แบบบันทึกการเข้าสอนชั่วโมงแนะแนว  โดยคุณครูประจ าชั้นและคุณครูฝ่ายแนะแนว 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 
 
จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี   ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์               
 
จุดควรพัฒนำ 

ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรพัฒนาด้านการน าเสนอ  การอภิปราย  แลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีเหตุผล  
รวมทั้งการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
4. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

4.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง  และสามารถน าไปใช้ได้       
ในชีวิตประจ าวัน 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม  ในการก าหนดทิศทาง                     
การพัฒนาของสถานศึกษา 

4.3 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน 
4.4 การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภำพ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2    มีระบบบริหารจัดการการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3    ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้  ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ มำตรฐำนที่ 2 ดีเลิศ 
  

  

1. วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 

         โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยได้ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาด้านสังคม  เศรษฐกิจ และด้านการศึกษา จากผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
การจัดประชุมระดมความคิดจากบุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามบริบท วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน โดยวางแผนการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่างๆของโรงเรียนและมอบหมายงาน
ให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารงานตาม 4 กลุ่มงาน และกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการภายในกลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีการก าหนดขอบข่ายภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  พัฒนา
งานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น  และจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เอ้ืออ านวยในการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการสอนห้องเรียนคู่ขนานส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนมีการจัดการสอนหลายระดับชั้น 
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ระดับชั้นปฐมวัย ระดับการศึกษาพิเศษ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือพัฒนา
การศึกษาให้ครอบคลุมตามความต้องการของชุมชน 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเน้นวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานของไทย  ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุก
คน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมี
ส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังครูให้สอนตรงตามวิชาเอก จัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการของครูและนักเรียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพการเรียนของนักเรียนอย่างหลากหลาย เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรการเรียนรู้บูรนาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวช านาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ ของผู้ เรี ยน  โรงเรียนได้ประสานงานกับชุมชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ ง  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีประทุม กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครในการจัดอบรม
พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่คณะครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ส่งเสริมและพัฒนาครูเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบออนไลน์ 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อก ารจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย  โดยโรงเรียนได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่นสวยงามเหมาะสมที่
จะเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน  โรงเรียนมีการปรับผังอาคารเรียนใหม่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
2.  หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนกำรประเมิน 

 

ประเด็น โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำน/ข้อมูล 
2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

-  โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จ านวน 31 โครงการ 
-  อบรมและพัฒนาบุคลากรในการ
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
  
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหารอัตราก าลังครูให้สอนตรงตาม
วิชาเอก จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา 
- การประชุม วางแผนแบบ PDCA  
- การด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ 
 
 
 

- เอกสารและข้อมูลประกอบ 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
- บันทึกการประชุมสมาคม
ผู้ปกครอง 
- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- คู่มือการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนบางบัว 
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ 
-ข้อมูลการพัฒนาการ
บุคลากรในโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมสมาคม
ผู้ปกครอง 
- รูปภาพ 
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ประเด็น โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำน/ข้อมูล 
2.3 ด าเนินงานพฒันา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
2.4พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชียวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
2.5จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

-  โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จ านวน 31 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

- การสร้างขวัญและก าลังใจ 

- การส่งเสริมการท าวิทยฐานะ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและซ่อมบ ารุง 
- การสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ 
- สนามเด็กเล่น  
- การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เช่น
สวนหย่อม 
 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การสร้างห้องคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาระบบอินเทอร์เนต 
- การจัดหาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ 
- การอบรมครูและบุคลากร 

-บั นทึ กการประชุ มการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
-เ อ ก ส า ร ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน 
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ 
-บันทึกการประชุมหัวหน้าสายชั้น

หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้างาน 

-บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
-รายงานสรุปการจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- แผนการจัดการเรียนรู้              
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานการเข้ารับการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
- บันทึกกิจกรรม PLC  
- รูปภาพ 
 
-  รายงานการด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนคุณภาพ 
- สถิตการใช้ห้องสมุด 

- ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

- รูปภาพ 
 

-สถิต ตาราง การใช้ห้อง

คอมพิวเตอร์ 

- รูปภาพ 
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3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 

 จุดเด่น 
1  โรงเรียนมีสถานที่ตั้งติดถนนใหญ่ มีพื้นที่ อาคาร ที่เหมาะสมเพียงพอ มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ การคมนาคมสะดวก สบาย และใกล้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

ท าให้เกิดข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

2 . โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการ

ก าหนดกรอบภาระงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ปกครองในชุมชมและให้

โอกาสทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล  การศึกษาพิเศษ  ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา และจัดการสอนห้องเรียนMFP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

   จุดทีค่วรพัฒนำ   
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เนื่องจากชุมชนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) อยู่ในสภาพที่มีปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงควรได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 

4. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้ 

รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั้งการบริหาร การระดมทรัพยากร การช่วยเหลือ รวมทั้งด้าน

วิชาอย่างสม่ าเสมอ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยี (ICT) ในการบริหารจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภำพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ มำตรฐำนที่ 3 ดีเลิศ 

  

1. วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 

1.1 วิธีกำรพัฒนำ 

ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้           
ในชีวิตได้ 
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผสมผสาน 2 รูปแบบได้แก่ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) อย่างหลากหลาย เช่น การบรรยาย การน าเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การ
จัดค่ายวิชาการ การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน เป็นต้น สร้างการมีส่วนร่วมจากครูผู้สอน นั กเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
1.2 ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่าน

กระบวนการ Active Learning  
1.3 โครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส  
1.4 กิจกรรมที่แสดงผลงานนักเรียนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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2. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เน้นการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ การน าเสนอผลงาน รวมถึง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยด าเนินโครงการเรียนร่วม
และกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น สภาพบริบท และความต้องการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. ครูผลิตสื่อ/สร้างนวัตกรรม ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. ครูใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
5. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากสื่อท่ีหลากหลาย 
ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1. การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน เช่น การจัด ห้องเรียน ความสะอาด บอร์ดสารสนเทศ 

บอร์ดนิทรรศการ ความรู้ เป็นต้น 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active 

Learning นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและมีความสุขในการเรียนรู้ 
3. มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส 
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูทุกคนจัดท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
2. มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส และคณะกรรมการนิเทศ

ภายใน 
4. มีกระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
5. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
6. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและคณะกรรมการร่วมกันวางแผนการพัฒนางานในปีต่อไป 
ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
1. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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3. การน าเสนองานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการประชุมของโรงเรียน 
4. การน าเสนอผลงาน (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. การประกวดโครงงาน 1 ครู 1 โครงงาน 1 ความสะอาด 
6. จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ( Open House ) 
7. การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน 
8. การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการรับบริการ 
 

1.2  ผลกำรพัฒนำ 
 

1. ครูทุกคนจัดท าก าหนดการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอนและท าให้เกิดการพัฒนาการ สอนของครูให้มีคุณภาพ 

2. ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ไปออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
เทคนิคและวิธีการสอนของตนเอง สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยการสร้างชุดฝึก แบบฝึก  และชุดการสอน 
รวมทั้งสื่อต่าง  

3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติ 
การทดลอง พัฒนาทักษะการคิดผ่านการสอนด้วยโครงงาน สะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้ตามความสนใจ พัฒนา
ศักยภาพตามช่วงวัย มีความรู้ความสามารถและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ได้รางวัลเหรียญทองจากรายการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมและเป็นตัวแทนส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งในในระดับภาคหลายรายการ 

4. ครูทุกท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากโรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีของครู โดยโรงเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร์และโทรทัศน์ในห้องเรียน           
จึงเป็นห้องเรียนที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูท าให้ครูจัดรูปแบบการสอนได้หลากหลาย
และส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าครูมีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีการศึกษา มีประกวดโครงการ ผู้ที่ชนะการ
ประกวดจะมีเงินรางวัล และเกียรติบัตรมอบให้เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่คณะครูและนักเรียน 

5. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้รับ
การนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และครูพ่ีเลี้ยงอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้า ร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน ปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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6. การประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินผู้เรียนด้วย
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

7. นักเรียนได้ประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะวิชาการ เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
8. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
9. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ ไว้วางใจ และส่งบุตรหลานให้มาอยู่ในความดู แลของ

โรงเรียน ส่งผลให้จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา 3 ปี 
 

2. หลักฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 

 

ประเด็น โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำน/ข้อมูล 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

- พัฒนา/ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- พัฒนาการกระบวนการคิดเพ่ือทักษะชีวิตที่ดี 
- จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
- พัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
- เยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
- จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
- ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- พัฒนาบุคลากร 
- ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- 1ครู 1โครงงาน 1ความสะอาด 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ก าหนดการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- ID PLAN 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 
- รูปภาพ 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาอาคารสถานที่ 

- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- ทะเบียนสื่อ- ทะเบียนแหล่ง
การเรียนรู้ 
- รูปภาพ 
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3.  จุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 

จุดเด่น 
1. ครูเป็นครูมืออาชีพ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับ  

นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการท างานร่วมกัน ฝึกการปฏิบัติ เน้นทักษะการคิด อย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนมีความหลากหลายทั้งด้านเครื่องมือและ 

วิธีการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามสภาพ ความรู้ และความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 

ประเด็น โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำน/ข้อมูล 
3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- การพัฒนางานแนะแนว 
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายลักษณะจิตสังคม 

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- บันทึกการให้ค าปรึกษา 
- บันทึกภาวะโภชนาการ 
- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- การนิเทศห้องเรียน 
- รูปภาพ 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

- พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
- นิเทศภายใน 
 

- เอกสารธุรการชั้นเรียน 
- รายงานการวัดและ
ประเมินผล 
- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- รูปภาพ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 
- 1ครู 1โครงงาน 1ความสะอาด 
- พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 
- การประชุมครู 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- การประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมวันวิชาการ 

- รายงานโครงการ 
- รายงานกิจกรรม 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการพัฒนาตนเอง 
- รายงานการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ 
- รูปภาพ 
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4. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

จุดควรพัฒนำ 
1. หลังจากการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละครั้ง กรณีนักเรียนมีคะแนนต่ า ครูควร

ติดตาม ซ่อมเสริม แก้ไข พัฒนานักเรียนในเรื่องนั้นๆ แล้วท าการวัดและประเมินผลใหม่เพ่ือตรวจสอบผลการ 
ซ่อมเสริมทันท ี

2. ครูควรติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และใช้การวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนา  

3. ควรติดตามผลการด าเนินงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองทันที เพ่ือจะได้
น าไปใช้พัฒนาตนเอง   

4. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามช่วงวัย  

4.  แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย และตาม

ความสนใจ พร้อมทั้งติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นให้ผู้เรียนได้มี  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์        

คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
6. กิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถตามศักยภาพ 
7. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
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กำรปฏิบัติงำนที่ดีเลิศของสถำนศึกษำ  

หรือนวัตกรรมของสถำนศึกษำที่โดดเด่น 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรยีนสุจริต   

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมถึงการมีความรู้ และคุณธรรม  และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โรงเรียนจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  กิจกรรมคลาดนัดสินค้ามือสอง   กิจกรรมออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวัน
หน้ากิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมของ
หายได้คืน   กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายแบบไทย  กิจกรรมใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ และการจัดการเรียนรู้การสอน
โครงงานคุณธรรมประจ าห้องและมีการประกวดโครงงานคุณธรรม  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงทางโรงเรียนได้บูรณาการการจัดกิจกรรมควบคู่กับโครงการ
โรงเรียนสุจริตเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย พอเพียงและมีจิตสา
ธารณเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   ฝึกให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันการเคารพกฎระเบียบ ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ 
เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม  เช่น กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน  กิจกรรมร่วม
แรงสร้างวินัย ร่วมใจรักษาระเบียบ กิจกรรมโรงเรียนสะอาดสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมสร้างเสริมคารวะธรรม 
สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม สู่คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ  กิจกรรมรับรู้ข่าวสารสร้างฐานความคิด 
สู่บัณฑิตบางบัว กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร  และบุคลาการทาง
การศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริตได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล คือ 1) นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว  
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ PANDA Model 2) นางสาวพรรณ
นภา  พันธ์โท ครู คศ. 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.กทม. เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
ระดับภาคกลาง 
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ประเด็นที่ตอ้งกำรให้ สมศ.  

ประเมินและติดตำมตรวจสอบ 
 

ประเด็นที่ตอ้งกำรให้ สมศ. ประเมินและตดิตำมตรวจสอบคือ 

- โรงเรียนส่งเสริมด้านการอ่าน  
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 ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

ผลพัฒนำกำรเด็ก ชั้นอนุบำลปีที่ 1-3 
 

พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ ำนวน/ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

คน  ร้อยละ คน  ร้อยละ คน  ร้อยละ 
1.ด้านร่างกาย 146 145 99.32 - - 1 0.68 
2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 146 144 98.63 - - 2 1.37 
3.ด้านสังคม 146 146 100 - - - - 
4.ด้านสติปัญญา 146 139 95.21 - - 7 4.79 
 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้ำสอบ 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีท่ี1 115 115 93 80.87 22 19.13 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี2 126 126 103 81.75 23 18.25 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 107 107 70 65.42 37 34.58 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี4 90 90 17 18.89 70 77.78 3 3.33 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี5 88 88 16 18.18 71 80.68 1 1.14 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี6 98 97 43 44.33 54 55.67 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 75 75 30 40.00 25 33.33 20 26.67 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 64 64 30 46.88 16 25.00 18 28.13 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 50 50 15 30.00 19 38.00 16 32.00 0 0.00 
รวม 813 812 417  337  58  0  
เฉลี่ยร้อยละ  99.88 51.35  41.50  7.14  0.00  

จ ำนวนและรวมร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

จ ำนวน 754 คน 
ร้อยละ 92.86 
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ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้ำสอบ 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ (กำรอ่ำนคดิ วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีท่ี1 115 115 27 23.48 86 74.78 1 0.87 1 0.87 
ประถมศึกษาปีท่ี2 126 126 37 29.37 82 65.08 7 5.56 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี3 107 107 45 42.06 62 57.94 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี4 90 90 37 41.11 41 45.56 12 13.33 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี5 88 88 15 17.05 63 71.59 10 11.36 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี6 98 97 36 37.11 61 62.89 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 75 75 32 42.67 22 29.33 21 28.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 64 64 22 34.38 24 37.50 18 28.13 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 50 50 16 32.00 16 32.00 18 36.00 0 0.00 
รวม 813 812 267  457  87  1  
เฉลี่ยร้อยละ  99.88 32.88  56.28  10.71  0.12  

จ ำนวนและรวมร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

จ ำนวน 724 คน 
ร้อยละ 89.16 

 

 

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้ำสอบ 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 115 115 115 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 126 126 126 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 107 107 107 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 90 90 90 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 88 88 88 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 98 97 97 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 75 75 75 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 64 64 64 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 50 50 100.00 0 0.00 
รวม 813 812 812  0  
เฉลี่ยร้อยละ  99.88 99.88  0.00  
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ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน 
 

ด้ำน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
เข้ำสอบ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 813 812 804 98.89 8 0.98 

2.ด้านความสามารถในการคิด 813 812 808 99.38 4 0.49 

3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 813 812 807 99.26 5 0.62 

4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 813 812 810 99.63 2 0.25 

5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 813 812 809 99.50 3 0.37 
รวม 813 812  496.66  2.71 
เฉลี่ยร้อยละ  99.88  99.33  0.54 
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ตอนที ่3 สรุปผล แนวทางการพฒันา 

และความต้องการการช่วยเหลอื 
 

1.  จุดเด่น 
 

1.โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดและการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชน
ชาวไทย เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมถึงการ
มีความรู้ และคุณธรรม 

          2 ผู้บริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  โดยด าเนินการตามแนวทาง
ของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย    
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้รับรางวัล ชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)     
ระดับภาคกลาง ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้
รูปแบบการบริหารจัดการ PANDA Model     
         3 โรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Constructionism โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จะต้องท าโครงงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา และมีการประกวดโครงงานนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
        4 โรงเรียน STEM Education โรงเรียนสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ จัดการสอนโดยบูรณาการกระบวนการ STEM และมีการขยายผลไปยังกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ร่วมบูรณาการการจัดการสอน STEM Education 
        5. การจัดการเรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไปศึกษาต่อในสายอาชีพ และนักเรียนจะได้เรียนรู้ความ
ถนัด ความสนใจของตนเอง ตลอดจนต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักการท ามาหากิน พ่ึงพาตนเองได้ 
       6.  โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ห้องปฏิบัติการที่พร้อมในการจัดการเรียนรู้ ห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ  มีการพัฒนาให้มีบรรยากาศที่สวยงาม    
        7. โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เปิดสอนในหลายระดับทั้งการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ MEP และมัธยมศึกษาตอนต้น 
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2. จุดที่ควรพัฒนำ 
1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย และรับจ้าง ซึ่ง

ท าให้ต้องทุ่มเทกับการหารายได้ จึงให้เวลากับลูก หลาน และกิจกรรมของโรงเรียนได้ไม่มากเท่าที่ควร เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนจึงใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจ เช่น 

การประชุมผู้ปกครองโดยเน้นให้ครู ผู้ปกครองได้พูดคุยกัน การเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้

ด าเนินกิจกรรม หรือการติดต่อผ่านกลุ่ม Line เพ่ือประหยัดเวลา และรวดเร็ว 

2.  ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  จากการประเมินระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ  โรงเรียนต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนต่อไป   

 

3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

จึงร่วมกันท าโครงการ โดยจัดสอนเสริมพิเศษเพ่ิมเติม จัดค่ายการเรียนรู้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ

สร้างเสริมวินัยในตนเองให้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 

2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างหลักคิด และ

การด าเนินชีวิตของนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้นักเรียนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย โรงเรียน

สนับสนุนอ านวยความสะดวกให้ครูจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยังคงด าเนินการต่อเพ่ือให้นักเรียน

เรียนรู้การประกอบอาชีพเพ่ิมเติม โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการสอน

เพ่ิมเติม และขยายผลไปสู่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ให้มีความรู้ และเจตคติที่ดีในการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

4. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ และน าข้อมูลสารสนเทศมาพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์ของนักเรียนทุกด้าน  
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4.  ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 

1. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก ในด้านต่างๆ  

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ     

ที่ 21  ในรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3. การสนับสนุนด้าน สื่อการเรียนการสอน  เช่น  หนังสือในห้องสมุด  สื่อเทคโนโลยี  อุปกรณ์ดนตรี  

กีฬา เป็นต้น 
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ตอนท่ี 4  ภาคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนบำงบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร)  
                                                        ที่  026 / 2563 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  

ปีการศึกษา 2562  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน      เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1.1  นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว  ประธานกรรมการ 
1.2  นางกันยาวีร์  อุตะมะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.3  นางวรรณา     บูรณ์โภคา  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
1.4  นางวัชราภรณ์  มานิมนต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
1.5  นางค าปุ่น   กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
1.6  นางจินดา   ศิริวงศ์              หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก สนับสนุน ให้สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิเทศติดตามการด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
2.1  นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท     ประธานกรรมการ 
2.2  นายชนม์ณกรณ์กรณ์   สวรรยาพานิช    กรรมการ 
2.3  นางสาวธันยพร แก่นเสลา     กรรมการ 

    2.4  นางสาววิสมล   แจ้งอรุณ     กรรมการ   
    2.5  นายอาคเนย์  ศรีเทพ      กรรมการ 

         2.6  นายสุรพงศ์  สารบรรณ     กรรมการ 
         2.7  นางสาวสุธิดา  ศรีพันธบุตร     กรรมการ 
         2.8  นางสาวทพิวัลย์ ทองดี     กรรมการ 
         2.9  นายพีรพัชร    ขวัญทอง     กรรมการ 
         2.10 นายพลวิทย์   ค าเมฆ      กรรกมาร 
         2.11 นายมานะ   ศรีค าเวียง     กรรมการ 
         2.12 นางสาวกนกวรรณ  แสนกลาง     กรรมการ 
         2.13 นางสาวนัยนา  รื่นรส      กรรมการ 
         2.14 นางสาวสุธารส  อินส าราญ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ศึกษา วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล รายงานคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

3.1 นางกันยาวีร์  อุตะมะ      ประธานกรรมการ 
3.2 นางวัชราภรณ์  มานิมนต์     กรรมการ  
3.3 นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์    กรรมการ 
3.4 นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม     กรรมการ 
3.5  นางสาวขนิษฐา  บัวผา      กรรมการ 
3.6  นางสุชา  เครือค า       กรรมการ 
3.7  นางประครอง   ทวีสัตย์     กรรมการ 
3.8  นางกัลยารัตน์  เสาวคนธ์     กรรมการ 
3.9  นางค าปุ่น  กมลเดช      กรรมการ 
3.10 นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ์    กรรมการ 
3.11 นางอรวภา   โชติเกียรติ     กรรมการ  
3.12 นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนรายงาน 

 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

4.1  นางค าปุ่น   กมลเดช      ประธานกรรมการ 
4.2  นางพะเยาว์  พลรัฐธนาสิทธิ์     กรรมการ 
4.3  นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม     กรรมการ 
4.4  นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร     กรรมการ 
4.5   นางสมบุญ     กลัดคร้าม     กรรมการ 
4.6   นางกันยาวีร์   อุตะมะ      กรรมการ 
4.7   นางวรรณณา   บูรณาโภคา     กรรมการ 
4.8   นางอุฬุภากร   วิจิตรพัชราภรณ์    กรรมการ 
4.9   นายอาคเนย์   ศรีเทพ     กรรมการ 
4.10  นางศืโรรัตน์   ก๊กศรี     กรรมการ 
4.11  นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง     กรรมการ 
4.12  นางสาวดุษณี   สังจอม     กรรมการ 
4.13  นางธารทิพย์   วิชาคุณ     กรรมการ 
4.14  นางสาวปริญญา   แสงโครต     กรรมการ 
4.15  นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ศึกษา วิเคราะห์ และเขียนรายงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสและยึดโยง
กับบริบทของชุมชน 
 
5. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนที่  4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี

ประสิทธิผล 
5.1  นางจินดา   ศิริวงศ์        ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก     กรรมการ 
5.3  นางสาวสายรุ้ง  จงฝังกลาง     กรรมการ 
5.4  นางสาวฮัสละ    สันง้ะ     กรรมการ 
5.5  นางสาวจิรัชญา  ธนธรีะบรรจง    กรรมการ 
5.6  นางสาวขนิษฐา  บัวผา     กรรมการ 
5.7  นางสาวอุษา  แซ่ฮุน      กรรมการ 
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5.8  นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลียว     กรรมการ 
5.9  นางสาวศศิธร  อุดมพงศ์     กรรมการ 
5.7 นางบุปผา  มหาศะรานนท ์     กรรมการและเลขานุการ  
 

6.  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 
6.1  นางสาวขนิษฐา  บัวผา     ประธานกรรมการ 
6.3  นางสาวอัจฉราพร  คนธี     กรรมการ 
6.2  นางวชิตา  เชื้อวงศ์      กรรมการ 
6.4  นางวนิดา  ทัพนันท์      กรรมการ 
6.5  นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโครงกำรเรยีนร่วมกำรศึกษำพิเศษ 
7.1  นางสุชา   เครือค า      ประธานกรรมการ 
7.2  นางสาวรุจิรา  นพรัตน์     กรรมการ 
7.3  นางสาวนันท์นภัส  อ้นทอง     กรรมการ 
7.4  นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ์     กรรมการ 
7.4  นางสาวรุจิรา  นพรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 

     
     หน้ำที่   ศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  รวมถึงศึกษาตัวบ่งชี้ว่าการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามท่ี  สมศ. ก าหนดในตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง   ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การหาหลักฐานร่องรอย จัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
 
   8.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำ  

8.1  นางบุปผา  มหาศะรานนท์     ประธานกรรมการ 
8.2  นางค าปุ่น  กมลเดช      กรรมการ 
8.3  นางสาวสุธารส  อินส าราญ     กรรมการ 
8.4  นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์     กรรมการ 
8.5  นางสาวอัจฉราพร  คนธี     กรรมการ 
8.6  นางสาวขนิษฐา  บัวผา     กรรมการ 
8.7  นางสาวอุษา  แซ่ฮุน      กรรมการ 
8.8  นางสมหมาย  ง่วนกิม     กรรมการ 
8.9  นางจินดา  ศิริวงศ์      กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่ รวบรวมการประเมินตนเองจากหัวหน้ามาตรฐาน และผลการประเมินภายใน มาจัดพิมพ์ 

ตรวจทาน  อัดส าเนา และเข้าเล่มให้เรียบร้อย และจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   สั่ง ณ วันที่ 12  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
                  ลงชื่อ   
                    ( นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร ) 
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  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้พิจารณารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) แล้ว  มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา  และตรงกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  จากรายงานประจ าปีพบว่าโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้
บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน   และมีความเห็นว่ารายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต   
 จึงพิจารณาเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนบางบัว
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เพ่ือจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 
 

ลงชื่อ  

          (ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 
 

 1. ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายจิรโชติ   ทับสีเงิน   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
 3. นางพัทวรรณ  ล าเจียก   กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนครู 
 4. นายประยูร   สงแก้ว   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5. นายประพนธ์   เนตรรังษี  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. นางรัตนาภรณ์   จันทร์เหมือเผือก กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
 7. พระครพูิสิฐวิหารการ   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
 8. ดร.พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
 9. ดร.ศิลป์   ราศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. พันเอกยศฐณัฏ  ป่าหลวง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. พันต ารวจเอกอ านาจ  อินทรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นายโสภณ   แทนศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. นางสุปัญญา  พลายทวี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นางเบ็ญจมาศ  มูลสาร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15. ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกของสถำนศึกษำ 
 
 

นำงสุปัญญำ  พลำยทวี 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก 
  

โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่   
13 – 15 มิถุนายน  พ.ศ.2548  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มีดังต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ด้ำนผู้เรียน : ระดับก่อนประถมศกึษำ    
   มาตรฐานที่  1 ผู้เรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์    
   มาตรฐานที่  4 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น    
   มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์    
   มาตรฐานท่ี  6 ผู้เรยีนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้    
   มาตรฐานที่  9 ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้    
   มาตรฐานที่ 10 ผู้เรยีนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ด ี    
   มาตรฐานที่ 12 ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว    
ด้ำนผู้เรียน : ระดับประถมศึกษำ    
   มาตรฐานที่  1 ผู้เรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์    
   มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมีวสิัยทัศน ์
   

   มาตรฐานที่  5 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
   มาตรฐานที่  6 ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
   

   มาตรฐานที่  9 ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้  และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   

   มาตรฐานที่ 10 ผู้เรยีนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติที่ดี    
   มาตรฐานที่ 12 ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะดนตรี และกีฬา    
ด้ำนผู้บริหำร    
   มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้

บรรลเุป้าหมายการศึกษา 
   

  มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้  โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ    
   มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมภีาวะผู้น า  และมคีวามสามารถในการบริหารจดัการ    
   มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

การเรยีนรู ้
   

ด้ำนครู    
   มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 
   

   มาตรฐานที่ 24 ครูมีคณุวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ    
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ 2 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
เมื่อวันที่  1, 4, 5  มิถุนายน  พ.ศ.2550 การประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินดังนี้ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : กำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  : 
กำรศึกษำปฐมวัย 

ผลกำรประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 
อิงสถำนศึกษำ ค่ำ 

เฉลี่ย 

ผลกำร
รับรอง

มำตรฐำน
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนผู้เรียน       
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.53 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมสีุขนิสยั สขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 3.53 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 
มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมสีุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.47 ด ี 4 ดีมาก 3.74 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน ์

2.91 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 2.92 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ได้มาตรฐาน 
มำตรฐำนที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.03 ด ี 4 ดีมาก 3.52 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 7ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.30 ด ี 4 ดีมาก 3.65 ได้มาตรฐาน 

ด้ำนครู       
มำตรฐำนที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

3.44 ด ี 4 ดีมาก 3.72 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ได้มาตรฐาน 

ด้ำนผู้บริหำร       
มำตรฐำนที่ 10 ผู้บริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.89 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.54 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ
การเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.50 ดีมาก 4 ดีมาก 3.75 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ด ี 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพ สมศ.   ได้    ไม่ได้ 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  : 
ประถมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย 

ผลกำร
รับรอง

มำตรฐำน
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนผู้เรียน       
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2.93 ด ี 4 ดีมาก 3.47 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมสีุขนิสยั สขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 3.19 ด ี 4 ดีมาก 3.60 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมสีุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.11 ด ี 4 ดีมาก 3.56 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมีวิสยัทัศน์ 

2.92 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 2.87 ด ี 3 ด ี 2.94 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.88 ด ี 4 ดีมาก 3.44 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 7ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.04 ด ี 4 ดีมาก 3.52 ได้มาตรฐาน 

ด้ำนครู       
มำตรฐำนที่ 8ครูมีคณุวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 9ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.28 ด ี 4 ด ี 3.14 ได้มาตรฐาน 

ด้ำนผู้บริหำร       
มำตรฐำนที่ 10 ผู้บริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.89 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 11 สถานศกึษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.56 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.00 ด ี 4 ดีมาก 3.50 ได้มาตรฐาน 

มำตรฐำนที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพ สมศ.  ได้      ไม่ได้ 



 
 

116 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติ(O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
โรงเรียนบำงบัว(เพง่ตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   ปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ร.ร.บางบัวฯ 

ขีดจ ากัด
ล่าง 

จ านวนผู้
เข้าสอบ
ทัง้หมด 

จ านวนผู้ที่ได้ระดับดี 
(>=ขีดจ ากัดล่าง) 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>=ขีดจ ากัดล่าง) 
ภาษาไทย 46.58 47.55 46.54 91 43 47.25 
คณิตศาสตร์ 37.12 34.23 37.07 91 38 41.76 
วิทยาศาสตร์ 39.12 39.47 39.08 91 48 52.75 
ภาษาอังกฤษ 36.34 31.95 36.28 91 28 30.77 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   ปกีำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ร.ร.บางบัวฯ 

ขีดจ ากัด
ล่าง 

จ านวนผู้
เข้าสอบ
ทั้งหมด 

จ านวนผู้ที่ได้ระดับดี 
(>=ขีดจ ากัดล่าง) 

ร้อยละของจ านวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>=ขีดจ ากัดล่าง) 
ภาษาไทย 48.29 44.41 48.25 74 23 31.08 
คณิตศาสตร์ 26.30 20.86 26.25 74 18 24.32 
วิทยาศาสตร์ 32.28 28.71 32.25 73 21 28.77 
ภาษาอังกฤษ 30.45 27.59 30.41 73 24 32.88 

 
 
 

 
 
 



 
 

117 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

วิชำ 

 

จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

 

ค่ำเฉลี่ย

ประเทศ 

 

ค่ำเฉลี่ย

โรงเรียน 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มำตรฐำน 

ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

จ ำนวนผู้ที่

ได้ระดับดี

(>=

ขีดจ ำกัด

ล่ำง) 

ร้อยละของ

จ ำนวน 

ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>=ขีดจ ำกัด

ล่ำง) 

ภาษาไทย 106 55.90 57.19 12.97 55.85 66 61.68 

ภาษาอังกฤษ 106 39.24 42.05 16.58 39.18 53 49.53 

คณิตศาสตร ์ 106 37.50 37.12 14.78 37.44 44 41.12 

วิทยาศาสตร ์ 106 39.93 40.36 11.31 39.89 61 57.01 

  

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   ปกีำรศึกษำ 2561 

 

วิชำ 

 

จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

 

ค่ำเฉลี่ย

ประเทศ 

 

ค่ำเฉลี่ย

โรงเรียน 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มำตรฐำน 

ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

จ ำนวนผู้ที่

ได้ระดับดี

(>=

ขีดจ ำกัด

ล่ำง) 

ร้อยละของ

จ ำนวน 

ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>=ขีดจ ำกัด

ล่ำง) 

ภาษาไทย 60 54.42 52.62 13.7 54.37 32 45.71 

ภาษาอังกฤษ 60 29.45 28.27 9.94 29.41 29 41.43 

คณิตศาสตร ์ 60 30.04 24.67 08.04 29.99 16 22.86 

วิทยาศาสตร ์ 60 36.10 32.57 7.72 36.06 22 31.43 

 

 

 
 
 



 
 

118 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
วิชำ 

 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

 
จ ำนวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 

ร้อยละของจ ำนวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 
ภาษาไทย 95 49.07 45.96 14.92 49.03 41 43.16 
ภาษาอังกฤษ 95 34.42 32.08 15.48 34.36 33 34.74 
คณิตศาสตร ์ 95 32.90 29.32 12.13 32.85 32 33.68 
วิทยาศาสตร ์ 95 35.55 32.68 11.75 35.51 35 36.84 

 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

วิชำ 
 

จ ำนวน 
ผู้เข้ำสอบ 

 
ค่ำเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ค่ำเฉลี่ย
โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

 
จ ำนวนผู้ที่ได้ระดับดี

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 

ร้อยละของจ ำนวน 
ผู้ที่ได้ระดับดี 

(>ขีดจ ำกัดล่ำง) 
ภาษาไทย 48 55.14 46.63 12.27 55.09 10 20.83 
ภาษาอังกฤษ 48 32.25 29.17 7.98 33.21 11 22.92 
คณิตศาสตร ์ 48 26.73 21.42 9.18 26.68 13 27.08 
วิทยาศาสตร ์ 48 30.07 27.39 6.29 30.04 16 33.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

119 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

                                    
 ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  2562 
 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  ฉบับปรับปรุง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัยนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต      รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   โรงเรียนบางบัว               
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
    

           
                                                            (นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 
 
 
 



 
 

120 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรยีนบางบัว(เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

มำตรฐำน/ประเด็น ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยีย่ม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ     ยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์  และแนว

ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  พ .ศ .  2554  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน  การประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ   โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   จึงปรับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน

การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร

ทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

คุณภาพและได้มาตรฐานโรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 

 

                                                                                                     
         (นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร)    

เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                       

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับดี 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดเีลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดเีลิศ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดเีลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

     1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

     2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

     3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    

สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดีเลิศ 

    4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

    5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

   6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  

ระดับดีเลิศ 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

3)  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

 1. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้  

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้   

     ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 

    ระดับ 2  ปานกลาง 

    ระดับ 3  ดี 

    ระดับ 4  ดีเลิศ 

    ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

 2. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 

ค่ำร้อยละ ระดับคุณภำพ แปลผล 

น้อยกว่า ร้อยละ 60 1 ระดับก าลังพัฒนา 

ร้อยละ 60-69.99 2 ระดับปานกลาง 

ร้อยละ 70-79.99 3 ระดับดี 

ร้อยละ 80-89.99 4 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ระดับยอดเยี่ยม 
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