
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำนำ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็กกระบวนการบริหารและการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  
 
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือสถานศึกษา : โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
ท่ีอยู่ : 86 หมู่ 3  ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   

  รหัสไปรษณีย์  11000 
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
โทรศัพท์ : 02-4474875  โทรสาร : 02-4474875  Website: www.chalermschool.ac.th 
เปิดสอน : ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จำนวนบคุลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 34 1 8 2 46 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 36 9  46 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  รวม  793 คน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 9 14 23 23 
อ.2 4 54 43 97 24-25 
อ.3  4 54 52 106 26-27 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 
ป.1 4 56 48 104 26 
ป.2 4 58 50 108 27 
ป.3 3 38 41 79 26 
ป.4 3 43 44 87 29 
ป.5 4 49 52 101 25 
ป.6 3 45 43 88 29 

รวมทั้งหมด 30 406 387 793  

 

1.5  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน( Reading  Test : RT)   
       ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน( Reading  Test : RT)   
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 69.42 67.60 68.50 

การอ่านรู้เรื่อง 67.81 73.64 72.81 

รวม 2 สมรรถนะ 68.61 70.62 70.66 
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โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ

ปีการศึกษา  2562

69.42
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73.64 72.81

68.61
70.62 70.66

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน( Reading  
Test : RT)

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่ 1  ปีการศึกษา  2562   

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
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2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน( Reading  Test : RT)   

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2561 - 2562 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียน เขตพื้นท่ี ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นท่ี ประเทศ 
การอ่านออกเสียง 56.24 65.15 66.13 69.42 67.60 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 60.27 71.14 71.24 67.81 73.64 72.81 

รวม 2 สมรรถนะ 58.25 68.15 68.69 68.61 70.62 70.66 
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ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562
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65.15 66.13
69.42 67.60 68.50

60.27

71.14 71.24 67.81
73.64 72.81

58.25

68.15 68.69 68.61 70.62 70.66

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน( Reading  Test : RT)
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี ่ 1  ปีการศึกษา  2561 - 2562   

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
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1.5  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา  2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 55.30 45.64 44.94 
ด้านภาษาไทย 51.64 46.00 44.46 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 53.47 45.82 45.70 

 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

ด้านภาษา 60.37 51.64 
ด้านคำนวณ 51.87 55.30 
ด้านเหตุผล 56.69  
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ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

55.3
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51.64
46 44.46
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45.82 45.7

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.69 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 32.01 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 34.62 34.3 35.55 
ภาษาอังกฤษ 29.21 30.86 34.42 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับสงักัด ระดับประเทศ

45
50
55
60
65

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล

60.37

51.87

56.69
51.64

55.3

เปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)

ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา  2561 – 2562 
รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 60.31 50.69 
คณิตศาสตร์ 38.79 32.01 
วิทยาศาสตร์ 42.31 34.62 
ภาษาอังกฤษ 37.47 29.21 
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ส่วนที่  2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้   

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.2 มีพัฒนากรด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาได้มีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังนี้ คือ  

- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- พัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ปฐมวัย) 

- ส่งเสริมคุณธรรม สืบสานความเป็นไทยและวันสำคัญทางวิถีพุทธ    
- หนูน้อยรักการอ่าน    

- ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  
- หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาปฐมวัย) 
- STEM ปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑ 
- สร้างศักยภาพทางสมองด้วยดนตรีและเสียงเพลง 
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โดยมีการดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพอนามัย เช่น กิจกรรมการส่งเสริมด้านการดูแลสุขอนามัย

ประจำวัน การให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีครบท้ังห้าหมู่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมบันทึกพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
จัดกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น เพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน 

มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม  โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมเป็นผู้ประเมิน
ภายในของสถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้
ร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประบวนการประเมินโดยมีการกำหนดปฏิทินการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา เฉล่ียไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการมีการนำผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อนำสู่การรายงานผล นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรม ในโครงการสถานศึกษาจะมีการสรุป
กิจกรรม และนำมาวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโครงการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษามีการ
ออกแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม และรูปแบบการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ไว้ในหลากหลายรูปแบบให้
สอดคล้องกับสภาพของกิจกรรม โครงการ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก แบบประเมิน
ช้ินงานเด็ก เป็นต้น 
 

ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แบบบันทึก การดื่มนม ด่ืมน้ำ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำวัน แบบบันทึก

พัฒนาการเด็ก (อบ. 02) แบบประเมินพัฒนาการเด็กรายสัปดาห์ /รายเดือน แบบสรุปพัฒนาการเด็กรายภาคเรียน 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา  แบบบันทึกการรับประทานอาหาร, แบบบันทึกการล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาหาร, ภาพถ่าย, ผลงานนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวของเด็ก บันทึกกิจกรรมวันสำคัญ 
บันทึกการเย่ียมบ้าน แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น 

- แบบบันทึกรายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- แบบบันทึกรายงานส่งเสริมคุณธรรม สืบสานความเป็นไทยและวันสำคัญทางวิถีพุทธ    
- แบบบันทึกรายงานหนูน้อยรักการอ่าน    
- แบบบันทึกรายงานภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  
- แบบบันทึกรายงานหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาปฐมวัย) 
- แบบบันทึกรายงานSTEM ปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑ 
- แบบบันทึกรายงานสร้างศักยภาพทางสมองด้วยดนตรีและเสียงเพลง 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินโครงการ /กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
สถานศึกษาได้มีการกำหนดเกณฑ์เป้าหมายในการพัฒนาเด็กไว้เป็นกรอบในการพัฒนา ในแต่ละโครงการเพื่อเป็นค่า
มาตรฐานแกนกลางให้ครูได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งผลการ
ดำเนินโครงการกิจกรรม พบว่าทุกโครงการสามารถมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ในระดับคุณภาพ
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เฉลี่ย ดีเลิศ และเมื่อนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปเปรียบเทียบผลกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ด้าน และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ 
 
3. จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมตามวัย มีสัมมาคารวะ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือได้เหมาะสมตามวัย 
4. จุดควรพัฒนา 

1. เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา จากการร่วมกิจกรรมบทบาทสมมุติ เกมการศึกษา และการ
เรียนรู้จากโครงงานปฐมวัย 

2. เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้การแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรม
สำรวจ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและนำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันจากกิจกรรมการนำเสนอส่ิงท่ีเด็กสนใจ ประทับใจ เป็นต้น  

3. เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้กฎ กติกาข้อตกลงร่วมกัน จาก
การจัดกิจกรรมท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ จากการจัดกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก อย่างต่อเนื่อง 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   
       แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  กิจกรรมส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4)  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์   
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้มีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม     

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการตามแผนงานเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยมีการดำเนิน

โครงการ ดังนี ้
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- โครงการพัฒนาหลักสูตร ปฐมวัย 

โดยมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั ้งในและนอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสำรวจแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมนิเทศติดตามภายใน เป็นต้น สถานศึกษามี
กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน  

โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมเป็นผู้ประเมินภายในของ
สถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประบวนการประเมินโดยมีการกำหนดปฏิทินการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการมีการนำผลการประเมินมา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อนำสู่การรายงานผล นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรม ในโครงการสถานศึกษาจะมีการสรุปกิจกรรม 
และนำมาวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโครงการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษามีการออกแบบ
ประเมินโครงการ/กิจกรรม และรูปแบบการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ไว้ในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับ
สภาพของกิจกรรม โครงการ เช่น แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา  ภาพถ่าย, ผลงานนักเรียน สมุดรายงานประจำตัว

ของเด็ก บันทึกทะเบียนส่ือ  บันทึกการเย่ียมบ้าน แผนปฏิบัติการประจำปี บันทึก/รายงานการประชุมผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกคำส่ัง เป็นต้น และรายงานโครงการ ดังนี้  

- โครงการพัฒนาหลักสูตร ปฐมวัย 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินโครงการ /กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งสถานศึกษาได้มี
การกำหนดเกณฑ์เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ในแต่ละโครงการเพื่อเป็นค่า
มาตรฐานแกนกลางให้ครูได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งผลการดำเนินโครงการกิจกรรม พบว่าทุกโครงการสามารถมีผล
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ในระดับคุณภาพเฉลี่ย ดีเลิศ และเมื่อนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
เปรียบเทียบผลกับผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาด้าน
ปฐมวัยที่สถานศึกษากำหนดไว้ 

 
3. จุดเด่น 
         -   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

-   การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-   ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 



              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  2562 

 
-  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสื่อ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของเด็ก 
4. จุดควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

2. ผู้บริหารควรมีการจัดระบบการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความต่อเนื่อง โยมีการ
ดำเนินการจัดทำปฏิทินงานให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกัน  

3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้หลากหลายและต่อเนื่อง เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม และการเรียนรู้กฎ กติกาข้อตกลงร่วมกัน จากการจัดกิจกรรมทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ จากการจัดกิจกรรม
ประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก อย่างต่อเนื่อง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ 
 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้มีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ดังนี้ คือ  

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาส่ือและสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
- โครงการส่งเสริมครูมืออาชีพ 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
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โดยมีการดำเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในเครือข่าย กิจกรรมการส่งเสริมครูให้เข้ารับ

การอบรมพัฒนาและศึกษาต่อ กิจกรรมการส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการส่งเสริมครูให้ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการดำเนินการวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นต้น มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีประสบการณ์การ
จัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมเป็นผู้ประเมินภายในของสถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรของ
สถานศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประ
บวนการประเมินโดยมีการกำหนดปฏิทินการประเมินอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา เฉล่ียไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 2 
ครั้ง คณะกรรมการมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อนำสู่การรายงานผล นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรม 
ในโครงการสถานศึกษาจะมีการสรุปกิจกรรม และนำมาวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโครงการเพื่อจัดทำรายงานการ
ประเมินโครงการ สถานศึกษามีการออกแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม และรูปแบบการติดตามผลการดำเนิน
กิจกรรม ไว้ในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพของกิจกรรม โครงการ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบ
บันทึกพัฒนาการเด็ก แบบประเมินชิ้นงานเด็ก เป็นต้น 

 
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แบบบันทึก การดื่มนม ด่ืมน้ำ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำวัน แบบบันทึก

พัฒนาการเด็ก (อบ. 02) แบบประเมินพัฒนาการเด็กรายสัปดาห์ /รายเดือน แบบสรุปพัฒนาการเด็กรายภาคเรียน 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา  แบบบันทึกการรับประทานอาหาร, แบบบันทึกการล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาหาร, ภาพถ่าย, ผลงานนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวของเด็ก บันทึกกิจกรรมวันสำคัญ 
บันทึกการเย่ียมบ้าน แผนปฏิบัติการประจำปี แฟ้มสะสมผลงานครู เป็นต้น และบันทึกรายงานโครงการ ดังนี้ 

- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- พัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ปฐมวัย) 
- ส่งเสริมคุณธรรม สืบสานความเป็นไทยและวันสำคัญทางวิถีพุทธ    
- หนูน้อยรักการอ่าน    
- ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  
- หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาปฐมวัย) 
- STEM ปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   มี
สุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้
และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   



              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  2562 

 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับย้ังช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วม
ยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการ
เรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อ
ได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
3. จุดเด่น 
         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
         -  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
         - สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีอาคารสถานที่สื่อธรรมชาติที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีบริบทสภาพแวดล้อมท่ีดี 

- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ครูควรมีการนำส่ือบุคคล เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายในชุมชนเข้ามาร่วมในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้หลากหลายเพิ่มข้ึน 

2. ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติ เช่น การจัด
กิจกรรมบทบาทสมมุติ เกมการศึกษากลางแจ้ง เป็นต้น 
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3. ครูควรมีการจดบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกวัน และประเมินผลทุกกิจกรรม และมีการสรุปผล

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตามสภาพจริง และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  1)  กิจกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2)  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และท่ัวถึง 
3)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
4)  กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  และตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ เพื่อให้ครู
ใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เรียนรวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาครทุูก
คนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน เน้นการสอนแบบ Active Learning 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ครูเน้นการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง    

ดังนั้นโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน  2  ด้าน ได้แก่  
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สำหรับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ 
มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ตามวิสัยทัศน์ของ
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โรงเรียน “คุณภาพ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี บนวิถีความพอเพียง” ท้ังนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการวิถีพุทธ
พระราชทานและโรงเรียนคุณธรรม โดยมีการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีระบบการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นอกจากนี้สถานศึกษายังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผู้เรียนให้มี
ความพอเพียง และรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากวัด ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการ 

2. ผลการดำเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น เขียนสื่อสารได้ตามความสามารถ รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน
ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้ภาษาไทย และมีผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง  2  
ด้าน 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสมรรถนะทางกาย และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
สุภาพเรียบร้อย มีมารยาทท่ีดี เหมาะสมกับความเป็นไทย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่
ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาตขิอง
นักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ยังมีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนาต่อไป จัดกิจกรรมด้าน
การอ่าน การเขียน คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล พร้อมท้ังฝึกทักษะการนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปล่ียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์  และต้องพัฒนาทักษะด้านการทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้  

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยครูแต่ละระดับช้ัน ร่วมกันวางแผนโดยใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหามีเป้าหมาย 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ  2  นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ัน
อนุบาลถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่  6  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร มีทักษะภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งได้เรียนรู ้ตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน
ภาษาไทย และวางแผนดำเนินกิจกรรมตามแต่ระดับช้ันกำหนด  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน พร้อมท้ังพัฒนาความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

2.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั ้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

3.  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

4.  พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

5.  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

 6.  พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม/โครงการให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์พิจารณาสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยร่วมกันพิจารณาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน พิจารณานโยบายการปฏิรูป
การศึกษาแห่งชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายของ สพฐ. และนโยบายของจังหวัด ประชุมครูและ
บุคลากรเพื่อวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์     พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการ กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4  ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  จัด
ห้องเรียน อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ผลการดำเนินงาน 

1. สถานศึกษาได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาชาติ
แห่งชาติ รวมถึงความต้องการของสถานศึกษาและของชุมชนท้องถิ่น 

2. สถานศึกษาได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4  ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

4. สถานศึกษามีโครงการหรือแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีโครงการหรือแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
6. สถานศึกษาสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพร่มรื่นสวยงาม มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนวิถิพุทธช้ันนำ และเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล  

4. จุดควรพัฒนา 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางในการพฒันาผู้เรียน  และมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
2. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  4  ปี  
3. แผนปฏิบัติการประจำปี 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติั 
(Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC ) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน 
ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตามหลักสูตร
แกนกลาง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับหน่วยการเรียนรู้ใหม่ตามหลักสูตร
ปัจจุบัน  มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเติมวิชาต้านทุจริตคอรัปชั่น กำหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยโดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละวิชา  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดปา้ย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ัน
เรียน ภาคเรียนละ  1  เรื่อง และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียน  

  

 



              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  2562 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ โดยบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  
มีหลักสูตรเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ซึ่งให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัดทำส่ือการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครูทุกคนมีการบันทึกการใช้ส่ือ ครู
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน  มีเอกสารการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการทำบันทึกคะแนนท่ีสามารถตรวจสอบได้ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดให้นักเรียนมีการออกไป
นำเสนอผลงานตามโอกาสต่าง ๆ ตามท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้จัดขึ้น จัดให้มีกิจกรรม 
Open house ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น 
เปิดให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติมีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

3. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มุ่งมั่นในการพฒันาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ ฝึกทักษะเพื่อนำไปสู่การปรับตัว 
การนำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวันและการอยู่ในสังคม รวมทั้งเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว เป็นต้น นักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอและมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน 

4. จุดควรพัฒนา 

ครูควรสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำมาพัฒนาผู้เรียนแต่ละด้านได้อย่างสม่ำเสมอและครอบคลุม  นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันและอนาคต 

 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี  
4. กำหนดให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
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5. จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับช้ัน 
6. โครงการส่งเสริมละพัฒนาครูผู้สอนท่ีสอดรับกับการเปล่ียนแปลง 
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ส่วนที่  3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3 - 5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม/
โครงการ ส่งเสริมการเรียน การสอน และ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เด็ก
ปฐมวัยมีความพร้อมในด้านทักษะ พื้นฐานตาม
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญาสมวัยและมีความรู้พื้นฐานตาม หลักสูตร
กำหนด เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อใน ขั้นต่อไป 
จัดให้มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมและ ปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ โครงการเดิน ตาม
รอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมอนุบาลรุ่นใหม่มารยาทไทยงดงาม โครงการ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการส่งเสริม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษาให้บรรลุตาม ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ 
ของเด็ก และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

คุณภาพของเด็ก 
๑. ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ฝึกให้เด็ก
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมและการปฏิบัติต่อกันโดยไม่แบ่งแยก  
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนโดยใช้ทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง  
๓. จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์  
๔. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  
๕. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  
๖. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวินัย และความ
รับผิดชอบ  
๗. เด็กบางส่วนยังไม่มีความพร้อมด้านทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น การจัดประสบการณ์ตามแผนการสอนท่ีเน้น ๖ 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรม ICT 
วิชาการ ทัศนศึกษา กีฬา/กรีฑา 

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย ใช้ผลการประเมินในการปรับ
การจัดประสบการณ์ จัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการ
จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศ สะอาด ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ และสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ 
เพื่อรักษามาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ สมศ. เด็ก
ปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ
อย่างเหมาะสม  
 

 
 
 

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. จัดทานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารควรส่งเสริม 
กากับดูแลให้มกีารพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และให้คาปรึกษาทางวิชาการ  
๒. การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ จัดส่ิงอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้านให้เพียงพอ  
๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ  
๔. ครูพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และพัฒนาการทางการ
เรียนทุกกลุ่มประสบการณ์  
 
 
 
 

 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
๔. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนของครูทุกคน พร้อมท้ังให้คาแนะนาท่ีครูสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทาการวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนา

ไปใช้ และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
๕.โรงเรียนจะใช้กิจกรรมในการพัฒนานกัเรียนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งโรงเรียนจะได้ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ง และ

ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้น โรงเรียนจะได้จัดทาโครงการเยาวชนนักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน 
ชุมชน เห็นความสำคัญของส่ิงแวดล้อม 

๖.วางแผนรวบรวมข้อมูล กำกับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวดัประเมินผลและการเทียบโอน ผลการเรียน การประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้ส่ือและเทคโนโลยี พัฒนาและส่งเสริมการให้มีแหล่งเรียนรู้การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีการ
บริหารงานเป็นระบบ และมีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาท 

2. โรงเรียนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ
ประจำปสีอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง

 คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน  
และมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา การขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กายภาพร่มรื่นสวยงาม มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน  

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ และ
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและ
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน แบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันและอนาคต 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

1. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ดังนี ้

 

มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดี 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุป ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

2. หลักฐานสนับสนุน 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัยอยู่ในระดับ ดี
เลิศ  ผลการประเมินตนเองระดับขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ ดี  โดยมีหลักฐานสนับสนุนดังนี้ 

 ระดับปฐมวัย 

 นักเรียนระดับปฐมวัยมีการพัฒนาท้ัง  4  ด้าน คิดเป็นร้อยละ  98.19  โดยมีการพัฒนาท้ัง    4  ด้าน ดังนี้ 
ด้านร่างกาย เด็กได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบตามคุณค่าทางโภชนาการได้ออกกำลังกายด้วยการเคล่ือนไหว
ร่างกายในกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะและการเล่นกลางแจ้งและมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 

 ด้านอารมณ์  เด็กนักเรียนร่าเริงแจ่มใส โดยใช้กิจกรรม  6  กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษาทำให้นักเรียน
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การเล่นตามมุมประสบการณ์ ประดิษฐ์เศษวัสดุ การ
วาดภาพ 

 ด้านสังคม  นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
การเดินแถวตามเส้น การเข้าแถวตามลำดับก่อน – หลัง การมีวินัยในการจัดเก็บของเล่นของใช้ ช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจำวันและมีมารยาทพื้นฐานทางสังคม รู้จักกล่าวทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ 

 ด้านสติปัญญา  นักเรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านการเรียนรู้จากส่ือของจริง ของจำลอง ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง  5  ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมเขียนตามคำบอกคำพื้นฐาน ทำให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ส่วนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  
ครูประจำชั้นสอนอ่านเขียนทุกวัน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีผลการสอบระดับชาติ O-NET  ปีการศึกษา  2562  สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
1  รายวิชา อยู่ในอันดับท่ี  16  ของ สพป.นนทบุรี เขต  1  โดยมีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลการสอบ
ระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง  2  ด้าน นักเรียนมีผลการประเมิน
ด้านคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ  78.83  ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเย่ียม ร้อยละ  99.11   

 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีการคัดแยกขยะ ในโครงการปลอดขยะ (Zero Waste) รักษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีสภานักเรียนดูแลการปฏิบัติกิจกรรม เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่  1  จัดกิจกรรมตาม
แนววิถีพุทธ  29  ประการ การเข้าค่ายพุทธบุตร โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   1 – 6  เข้ารับการอบรม
โครงการคุณธรรม การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จนได้รับรองเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และโรงเรียนได้รับ
โรงเรียนคุณธรรมระดับ  2  ดาวจากสพฐ.  ในการเป็นโรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคม 

 โรงเรียนได้ส่งเสริมวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย มี
วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของผู้บริหาร ครู นักเรียนแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

 โรงเรียนจัดอาหารกลางวันท่ีถูกหลักโภชนาการ  ให้นักเรียนด่ืมนม ส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งผล
ให้นักเรียน มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 ผู้บริหารมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน คือ “คุณภาพ  คู่คุณธรรม   นำเทคโนโลยี  บนวิถีความ
พอเพียง” และมีการกำหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  ปี และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ  4S (4ส) ดังนี้   

1. Supportive Technology (สนับสนุนเทคโนโลยี) ขับเคลื ่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนการใช้ส่ือ DVTV, DLIT, การติดต้ัง Smart TV ให้แต่ละห้องเรียน 

2. Standard (สมรรถนะ) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่แสดงออกเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มี
คุณภาพ เช่น การบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีคุณภาพ 
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3. Sufficiency (สายกลาง)  ความรู้จักพอประมาณ พอดี สมดุล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้  
4. Service Mind (สามัญสำนึก) ความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีมโนธรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ 

 ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับคณะครูและบุคลากร 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น อีกท้ังส่งเสริมการศึกษาต่อของครูและบุคลากรตามความต้องการของแต่ละบุคคล ส่งเสริม
ให้ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน และให้ครูมีการจัดทำ PLC เพื่อให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ฝึกการแก้ปัญหา การให้เหตุผล มีเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย จัดกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยมีครูต่างชาติ   ครูตามโครงการ
แลกเปล่ียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะด้านการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้เหมาะสมกับวัย 

 มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมโครงงาน และสะเต็มศึกษาแต่ละห้องเรียน มีนวัตกรรมโครงงาน
คุณธรรม ทำให้นักเรียนสามารถร่วมอภิปราย นำเสนอผลงานได้ ผลงานเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้  นักเรียนมี
ผลงานสะเต็ม ผลงานจากกิจกรรม Zero Waste ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 

 ครูใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อ DLIT, DLTV การสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ซึ่งทำให้นักเรียนรักส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบในการทำงานในการจัดการ
เรียนการสอน 

 ครูบริหารชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ด้วยการเสริมแรงให้รางวัล การให้คำชมเชยและทำ
ข้อตกลงในช้ันเรียน  มีกระบวนการท่ีเน้นเรื่องการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

 ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูจัดทำข้อมูลวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง  100  เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านพฤติกรรมการเรียนและทุนการศึกษา โรงเรียนเปิดโอกาส
ทางการศึกษาโดยมีเด็กพิเศษเรียนรวม มีการช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตามโอกาส  เข้าถึงและรวดเร็ว 

 โรงเรียนมีระบบการวัดประเมินผลอย่างเป็นระบบและหลากหลาย มีเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงโดยใช้
แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม และประเมินผลงาน ชิ้นงาน โดยมีการวัดพื้นฐานนักเรียน โดยมีการประเมิน
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา  10  ฐานการเรียนรู้  ฐานท่ี  1  การเพาะเห็ด  
ฐานท่ี  2  น้ำหมักชีวภาพ ฐานท่ี  3  ปุ๋ยอินทรีย์  ฐานท่ี  4  ผักไฮโดรโปนิกส์ ฐานท่ี  5  การปลูกพืชผักสมุนไพร 
ฐานท่ี  6  ผลไม้เมืองนนท์ ฐานท่ี  7  การแปรรูปผลผลิต  ฐานท่ี  8  เล้ียงไส้เดือน ฐานท่ี  9  ตลาดนัดพอเพียง ฐาน
ท่ี  10  โรงเรียนธนาคารวัดเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  สามารถเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา
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ได้ร้อยละ  100  ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและนักเรียนจะมีความรู้คู่คุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล “1  ตำบล  1  โรงเรียนคุณภาพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  2562 

 
 

 

 


