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ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)       
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ปีการศึกษา 2564 เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาทีส่อดคล้องกับบริบท
สภาพและความต้องการของสถานศึกษา สะท้อนผลคุณภาพของการด าเนินงานของสถานศึกษาโดย
น าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสถานศึกษาและมุ่งเน้นตอบค าถาม 3 ข้อคือ 1) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด 2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุนมีอะไรบ้าง และ3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไรซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของ
ผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับในการประเมินภายนอกรอบห้า 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  
Report : SAR) จะเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
 
 

   
                                                   (นางสาวณภัทร  ทวีผลดี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
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บทสรุป 
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่   
ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ได้ด าเนินการประเมินตนเอง จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่                        
คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับปฐมวัย  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก มีดังนี้   
  - แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
  - บันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง  
  - แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
  - แบบประเมินการตรวจสุขภาพเด็ก  
  - แบบประเมินการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  
  - โครงการอาหารกลางวัน 
  - โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 
  - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
   - กิจกรรม “ฝึกสมาธิ”  
  - กิจกรรม Portfolio คนเก่ง 
  - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
 ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร มีดังนี้  

- คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พุทธศักราช 2561 ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2561 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดหมายของการศึกษาปฐมวัย  
- คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย   
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- บันทึกการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้     
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- วุฒิการศึกษาของครูปฐมวัย  
- ใบประกอบวิชาชีพของครูปฐมวัย 
- ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้นและคุณครูที่ปรึกษา  
- วิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียน พัฒนาการ 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญา   
- กิจกรรม PLC รูปแบบออนไลน์ 
- Lesson Study (LS)  

 - การออกแบบกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box)  
 “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
 - การผลิตสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ คลิปวิดีโอการสอนระดับปฐมวัย ที่เหมาะสม                           
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

- เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย  
- การใช้นวัตกรรมเพ่ือน ามาจัดประสบการณ์ให้เด็กพัฒนาครบทุกด้าน 
- ภาพกิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี  
- บันทึกการยืม-คืนสื่อการจัดประสบการณ์   
- เว็บไซต์ http://www.bangsaray.ac.th     

  - เพจเฟซบุ๊ก Chumchonbanbangsaray    
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)                     
ระดับสายชั้น   
- แบบประเมินผลงานนักเรียนและประเมินกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” โดยผู้ปกครอง 
 - แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาด                       
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 - โครงการการจัดการชั้นเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย (ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอนุบาล) 
 - ภาพถ่ายการจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน ภาพผลิตสื่อ นวัตกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ทีเ่อ้ือให้เด็ก
เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย เพ่ือน ามาจัดประสบการณ์ให้เด็กพัฒนาครบทุกด้าน ภาพ
กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี  
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ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์               
ทีเ่น้นเด็กเป็นส ำคัญ มีดังนี้  

-  วิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียน พัฒนาการ 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมสติปัญญา  
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2561  
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดหมายของการศึกษาปฐมวัย  
- คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย  
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบตามหลักสูตร

สถานศึกษา  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- บันทึกการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

  - กิจกรรม Portfolio คนเก่ง 
- กิจกรรม “ฝึกสมาธิ”  

  - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
  - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แปลงผัก ต้นไม้ดอกไม้ในโรงเรียน  

- บันทึกการใช้สื่อสะเต็มศึกษา  
- ภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

 - คลิปวิดีโอการสอนระดับปฐมวัย ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  - บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
  - สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  
  - แบบประเมินการตรวจสุขภาพเด็ก  
  - แบบประเมินการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

- แบบประเมินผลงานนักเรียนและประเมินกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Music Box)  

“เครื่องดนตรีแสนสนุก” โดยผู้ปกครอง 
 - แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                       
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แนวทำงพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิม  ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือ 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็ก เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยใช้มาตรการ 
5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ  
Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ แต่ละภาค
เรียน Q-PlC เสริมสร้างชุมชนครูที่เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน Q-Info 
ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างานของโรงเรียน ส ารวจสถานะเด็กและเกิดระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ลดภาระธุรการ Q-Network เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ไขปัญหา) และ 4 กระบวนการหลัก ของ Tsqp2 (1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
ความถนัดของนักเรียน 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เพ่ือชีวิตอนาคตอย่าง
เท่าเทียม 3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น“ผู้ใฝ่เรียนรู”้ 4.โรงเรยีนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน) โดยได้ด าเนินการดังนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพเพ่ือยกระดับพัฒนาการของเด็ก ครูผู้สอนร่วมวางแผน
ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการยกระดับผลพัฒนาการ
ของเด็กท้ัง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)/ LS (Lesson 
Study)/ KM (Knowledge Management) มีการประเมินพัฒนาการด้วยวิธีที่หลากหลาย บันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลติดตามเด็ก ด าเนินกิจกรรมโดยประสานความร่วมมือ                                         
กับครูสายชั้น  ผู้ปกครองและโรงเรียนเครือข่าย หัวหน้าสายชั้นท าหน้าที่ในการประสานงาน ให้ความ
ช่วยเหลือและเสนอแนะในการท างานร่วมกัน ใช้หลักสูตรยืดหยุ่นของสถานศึกษา ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา จัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ใช้ค าถามให้เด็กคิดหาค าตอบจนเด็กเกิดทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาค าตอบ
ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ครูผู้สอนออกแบบการ
จัดประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ    
จัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่าน
การลงมือกระท าด้วยตนเอง ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เป็นหลักและ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ มีการศึกษาข้อมูลเด็กรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้าน 
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานเด็ก  
น าผลที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
ของเด็กรายบุคคล   
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา  
คือ ครูผู้สอนร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการประชุมคณะผู้จัดท าหลักสูตร โดยเริ่มจากการ
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วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เพ่ือได้สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอ คอยติดตามดูแลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ เป็นไป
ตามโครงการ Tsqp2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ครูผู้สอนมีการวางแผน การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
(LS) การจัดการความรู้ (KM) มุ่งพัฒนาเด็กทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเหมาะสมตามวัย เช่น กิจกรรมให้เด็กเดินส ารวจเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  
ฝึกทักษะการสังเกตและการส ารวจ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เป็นคนดี  มีวินัย ตลอดจนมีสมรรถนะ
ที่เหมาะสมตามวัย   
 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา 
คือ ครูผู้สอนร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                                      
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เรียนรู้ผ่านการเล่นและการท า
กิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนรู้ สามารถสรุปความคิดรวบยอดในสิ่งที่
ตนเองเรียนรู้  ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองอย่างอิสระและมีความสุข ร่วมกันวางแผน 
ออกแบบชิ้นงานหรือสะท้อนคิดหลังการจัดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอน  
ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติจริง  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล  
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ มีการประสานงานระหว่าง
หัวหน้าสายชั้นเพื่อให้การพัฒนาเด็กสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีหลักสูตสถานศึกษา
เป็นตัวก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในแต่ละช่วงวัย หัวหน้าสายชัน้คอยติดตามพัฒนาการรายบุคคล คอยให้ค าปรึกษาหาแนวทางหรือ
วิธีการที่ดีท่ีสุดในการดูแลและช่วยเหลือเด็ก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เด็กต้องมีพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย มีการด าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่นการลง
มือกระท า  จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สนองความต้องการ ความสนใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของชุมชน โดยจัดให้เด็กได้รับการพัฒนาในรูปแบบของ Stem 
ศึกษา การทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเครื่องเล่นสนาม BBL 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย 6 กิจกรรมหลัก พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว  และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก มีการศึกษาข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล โดยการออกเยี่ยมบ้าน สอบถามข้อมูล ต่าง ๆ จากผู้ปกครองน าผลที่ได้มาส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของเด็ก ส่งเสริมให้ครูผู้สอน 
เข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
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บทสรุป 
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  (Self-Assessment  Report : SAR) 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร ่
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของ
ผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สรุปภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

มีดังนี้ 
  - ผลการประเมินการอ่านการเขียน 
  - ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน 
  - ผลงาน นวัตกรรม ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากชุดการเรียนรู้ Black Box 
  - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโครงงานนวัตกรรมที่เน้นทักษะใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 
  - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  
                       Active Learning 
  - การใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมผลงาน 
  - ผลงานนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนหลากหลายสัญชาติ 
  - โครงการอาหารกลางวัน 
  - โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 
  - แบบบันทึกภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน แบบ ฝอภ.32 
  - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  - โครงการโรงเรียนสีขาว 
  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟัน 
  - กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด 
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 ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร มีดังนี้ 

- หลักสูตรแกนกลาง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ 
- หน่วยบูรณาการชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box 
- ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรม PLC สู่ห้องเรียน รูปแบบออนไลน์ 
- รายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
- เกียรติบัตรครู 
- กิจกรรมการอบรมการป้องกันสาธารณภัย 
- กิจกรรมการอบรมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราและกิจกรรมการคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ 
- กิจกรรมอบรมตามโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เว็บไซต์ http://www.bangsaray.ac.th   
- เว็บไซต์ https://qinfo.co   
- เพจเฟซบุ๊กChumchonbanbangsaray   

ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีดังนี้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลงานนักเรียนและบันทึกหลังแผน 
- ห้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแนวพุทธ 
- ห้องนาฏศิลป์ 
- ห้องวิทยาศาสตร์ 
- ห้องศิลปะ 
- ห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
- เว็บไซต์ http://www.bangsaray.ac.th 
- เว็บไซต์ https://qinfo.co   
- เพจเฟซบุ๊กChumchonbanbangsaray 
- Lesson Study (LS) 
- ข้อมูลระบบสารสนเทศ โปรแกรม Q-Info  
- วิจัยในชั้นเรียน 

  - โครงการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมครูเครือข่ายข้ามโรงเรียน 
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  - กิจกรรมพัฒนาครูในการใช้สื่อออนไลน์  
  - กิจกรรมนิเทศติดตามเยี่ยมห้องเรียนรูปแบบออนไลน์ 
 
แนวทำงพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิม  ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนแนวทางพัฒนาของสถานศึกษาคือสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้มาตรการ 5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทางช่วย 
จุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ แต่ละภาคเรียน Q-PLC เสริมสร้างชุมชนครู 
ที่เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างาน
ของโรงเรียน ส ารวจสถานะนักเรียนและเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-Network เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา) และ 4 กระบวนการหลักของ Tsqp2 
(1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง 
จัดเพิ่มโอกาสการศึกษาเพื่อชีวิตอนาคตอย่างเท่าเทียม 3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น “ผู้ใฝ่เรียนรู้”  
4.โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน) โดยได้ด าเนินการดังนี้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอนร่วมวางแผนในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิค วิธีการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community)/ LS (Lesson Study)/ KM (Knowledge Management) ใช้ระบบ  
Q-Info ด าเนินการบันทึกข้อมูลเวลามาเรียน น้ าหนัก-ส่วนสงู และผลการเรียนเป็นปัจจุบัน เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการดูแลติดตามผู้เรียน ด าเนินกิจกรรมโดยประสานความร่วมมือกับครูสายชั้น
ผู้ปกครองและ โรงเรียนเครือข่าย หัวหน้าสายชั้น ท าหน้าที่ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือและ
ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกันใช้หลักสูตรยืดหยุ่นของสถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ บูรณาการ4H ได้แก่ กิจกรรม 3R8C, กิจกรรมวันดีวิถีพุทธบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์, กิจกรรมงานอาชีพ, ชุมนุมปลูกพืชไม้ด่างในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น, 
ชุมนุมบอนสีระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย, ปลูกปั้นพันธุ์ไม้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
และมีระบบดูแลช่วยเหลือโดยด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์, คัดกรองนักเรียน
รายบุคคล, จัดสรรทุนการศึกษา, ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ, ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และจัดการเรียนร่วมให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอน  
เช่นการจัดการเรียนการสอนแบบ ActiveLearning, STEM ศึกษา EIS สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมี
เครือข่ายผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน และ
ร่วมกิจกรรมประเมินนวัตกรรมผู้เรียน 3R8C ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ได้แก ่
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วัดบางเสร่คงคาราม วัดสามัคคีบรรพต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ เทศบาลต าบลบาง
เสร่ หน่วยงานทหารและต ารวจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรแนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือ
สถานศกึษาได้ด าเนินการวางแผนกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพ DALI 
(D=Design, A=Action, L=Learning, I=Improve) ตามมาตรการ 5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทาง
ช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ แต่ละภาคเรียน Q-PLC เสริมสร้างชุมชนครูที่
เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างาน
ของโรงเรียน ส ารวจสถานะนักเรียนและเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-Network เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา) และ 4 กระบวนการหลักของ Teacher 
School Quality Program (TSQP2) คือ 1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความถนัด
ของนักเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black Box ในทุกระดับชั้น 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง 
จัดเพิ่มโอกาสการศึกษาเพื่อชีวิตอนาคตอย่างเท่าเทียม 3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น“ผู้ใฝ่เรียนรู้” 
4.โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน) โดยได้ด าเนินการดังนี้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ที่ชัดเจนเพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยครูผู้สอนร่วม
วางแผนบริหารจัดการสายชั้น น าข้อมูลจาก Q-Info มาใช้ในการวางแผนดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการโดยประสานความร่วมมือระหว่างครูสายชั้น และครูผู้สอน มีหัวหน้าสายชั้นท า
หน้าที่ในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกัน ครูสายชั้นและ
ครูผู้สอน ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบกิจกรรมยืดหยุ่นตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน โดย
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิดของครูประจ าชั้น/  
ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนมีการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการอบรม ศึกษาดูงาน น าความรู้มา
ถ่ายทอดให้แก่ครูในสายชั้น รวมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Q-Info ในการบริหารจัดการสายชั้นมีเครือข่ายผู้ปกครองใน
การดูแล ติดตาม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสายชั้น 
ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ แนวทางพัฒนา
ของสถานศึกษา คือ จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับดี 
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้มาตรการ 5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทาง 
ช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพแต่ละภาคเรียน Q-PLC เสริมสร้างชุมชนครูที่
เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน Q-Infoป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างาน
ของโรงเรียน ส ารวจสถานะนักเรียนและเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ลดภาระธุรการ  
Q-Network เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาและ  
4 กระบวนการหลักของ TSQP2 คือ (1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความถนัด 
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ของนักเรียน 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง จัดเพ่ิมโอกาสการศึกษาเพ่ือชีวิตอนาคตอย่างเท่าเทียม  
3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น “ผู้ใฝ่เรียนรู้”4.โรงเรียนได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและ
ชุมชน)โดยได้ด าเนินการดังนี้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยให้นักเรียนจัดท านวัตกรรมจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Black Box โดยการออกแบบการเรียนรู้ 5 Step คือ Step1 สร้างแรงบันดาลใจ/กระตุ้นคิด Step2 
ค้นหาข้อมูลสนับสนุนความสนใจของตนเอง Step3 สร้างสรรค์และทดสอบ Step4 ประเมินตนเอง
และสะท่อนคิด Step5 ท้าทายเพื่อการต่อยอดและพัฒนา มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ร่วมวางแผนในการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนเน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community)/ LS (Lesson Study)/ KM (Knowledge Management) 
ในรูปแบบออนไลน์ ครูสายชั้นและครูผู้สอนน าข้อมูลจากโปรแกรม Q-Info มาบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกด าเนินกิจกรรมโดยประสานความร่วมมือระหว่างครูสายชั้น และผู้ปกครอง โดยมีหัวหน้าสาย
ชั้นท าหน้าที่ในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกันใช้หลักสูตร
ยืดหยุ่นด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการ Active Learning ให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง มีระบบดูแลช่วยเหลือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู  
ครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC, LSและKM ด้วยวงจรคุณภาพ DALI 
(D=Design, A= Action, L=Learning, I=Improve) มีเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน  
และร่วมกิจกรรมประเมินนวัตกรรมผู้เรียนที่เกิดจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box ได้แก่  
ระดับปฐมวัยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “Music box” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง “Idea box” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “Creative box” 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “Happy box”, เปิดบ้านวิชาการ  
และชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัดบางเสร่คงคาราม,  
วัดสามัคคีบรรพต,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ เทศบาลต าบลบางเสร่ หน่วยงานทหาร
และต ารวจ, สวนนงนุช, สวนป่าสิริเจริญวรรษ และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ตั้งอยู่เลขท่ี 130 หมู่ที่ 8 ต าบล บางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัด 
ชลบุร ีรหัสไปรษณีย์20250 โทรศัพท์ 0-3843-5643 โทรสาร 0-3843-5643                                             
E-mail:bangsaray_school@hotmail.com เว็บไซต์ bangsaray.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ
มีเขตพ้ืนที่บริการ หมู่ 1, 2, 3, 4, 6, 8 ต าบลบางเสร่ โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ าเภอ 9 กิโลเมตรและ
อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 67 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด8 ไร่ 2 งาน 24  ตารางวา เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 23 ห้องเรียน 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ก่อตั้งเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ.2470 ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชนชาวบ้านบางเสร่ พร้อมด้วย ขุนไตรกิติยานุกูล นายอ าเภอบางละมุง นายพินิจพิม
พะติกะ ศึกษาธิการอ าเภอบางละมุง ร่วมกันจัดตั้งขึ้น (ในสมัยที่ต าบลบางเสร่อยู่ในเขต 
การปกครองของอ าเภอบางละมุง) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางเสร่คงคาราม เป็นสถานศึกษา
และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบางเสร่” ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาประชาบาล
กระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1–4 มีนายเยี่ยง เสนาะล้ า ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2485 นายหยี่ คงซ่าน แพทย์ประจ าต าบลบางเสร่ ได้บริจาคท่ีดินซึ่งอยู่ติด
ถนนสุขุมวิทให้แก่ทางราชการ เพื่อเป็นที่ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.2 (2 ชั้น)    
โดยกระทรวง ศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้างสมทบกับเงินของสถานีทหารเรือสัตหีบ 
(ฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบัน) และได้ย้ายสถานศึกษาจากวัดบางเสร่มาอยู่ที่อาคารเรียนหลังใหม่ เปิด
ท าการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2485 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านบางเสร่” (ทหารเรือสงเคราะห์)  
ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นชุมชน ใช้ชื่อว่า  
“โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่” 

1.2  ข้อมูลผู้บริหำร 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาวณภัทร ทวีผลดี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท                     
สาขาหลักสูตรและการสอน (กศ.ม.) โทรศัพท์ 08-6362-3757 e-mail: Tiknapat60@gmail.com  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 
 2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  1  คน 
  2.1 นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา (กศ.ม.) โทรศัพท์ 09-9127-3666 e-mail  Wantana.mingming@gmail.com  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 
รับผิดชอบงานทั้ง 4 ฝ่าย  
 

mailto:bangsaray_school@hotmail.com
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1.3  ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/
วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่ม
สำระ 

กำรเรียนรู้/
ชั้น 

ภำระ
งำน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ำรบั 

กำร
พัฒนำ 

(ปี
ปัจจุบัน) 

1 น.ส.จิราวัลย ์
พิมพ์บาล 

36 11 ปี 10 
เดือน 

ครู/คศ.3 กศ.บ. 
กศ.ม. 

การศึกษา
ปฐมวัย 

การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย/อ.2 30 89 

2 น.ส.อุมา เหล่า
ประเสริฐ 

36 10 ปี 
10 เดือน 

ครู/คศ.2 กศ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย/อ.2 30 25 

3 น.ส.โสรยา 
เสลานนท์ 

29 5 ปี 4 
เดือน 

ครู/คศ.1 ศศ.บ 
ศษ.ม 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย/อ.3 30  

4 น.ส.วาริณี 
ทรัพย์ประเสริฐ 

27 3 ปี 4 
เดือน 

ครู/คศ.1 คบ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย/อ.3 30 43 

5 นางสุวาร ี
พูนพงศา 

42 10 ครู/คศ.2 กศ.บ. 
ศษ.ม 

การ
ประถมศึกษา/

บริหาร
การศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม,

ประวัติศาสตร์,
หน้าที่

พลเมือง/ป.2 

20 20 

6 นางสมฤทัย 
เชิดฉาย 

51 27 ปี ครู/คศ.3 กศ.บ. การ
ประถมศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม,

ประวัติศาสตร์,
หน้าที่

พลเมือง/ป.2 

20 24 

7 น.ส.ลักษิกา 
 ธนาสินธ ์

42 9 ปี ครู/คศ.2 คบ. 
ศษ.ม. 

การ
ประถมศึกษา 

บริหาร
การศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม,

ประวัติศาสตร์,
หน้าที่พลเมือง,
วิถีพุทธ/ เสริม
การอ่าน 3 R ,
สมาธิ,แนะแนว

,ลูกเสือ
,ชุมนุม/ป.1 

20 18 

8 นางมนทิรา  
ขุนสันเทียะ 

58 33 ครู/คศ.3 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ไทย,คณิต,
สังคม,

ประวัติศาสตร์,
หน้าที่พลเมือง,
วิถีพุทธ/ เสริม
การอ่าน 3 R ,
สมาธิ,แนะแนว

,ลูกเสือ
,ชุมนุม/ป.1 

 

20 24 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/
วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่ม
สำระ 

กำรเรียนรู้/
ชั้น 

ภำระ
งำน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ำรบั 

กำร
พัฒนำ 

(ปี
ปัจจุบัน) 

9 น.ส.อรนิภา  
ชฎาทอง 

27 3 ปี 4 
เดือน 

ครู/คศ.1 คบ. การ
ประถมศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม/ป.3 

18 6 

10 นางกชวรรณ  
สัยอีเม้ง 

41 9 ปี ครู/คศ.2 คบ. 
ศษ.ม. 

การ
ประถมศึกษา 

บริหาร
การศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม/ป.3 

18 30 

11 นางยุพิน   
สุกแก้ว 

58 31 ปี ครู/คศ.3 คบ. แนะแนว
การศึกษา 

การงาน 
อาชีพ/ป.1-3 

10 21 

12 นายทิฆัมพร  
งานพงค์ 

32 2 ปี  7
เดือน 

คร/ู คศ.1 ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ/ป.1-6/
ม.1-3 

19 12 

13 น.ส.อริสา  
พรหมเปี่ยม 

29 1 ปี 7 
เดือน 

พนักงาน
ราชการ 

คบ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ป.1-2 

20 7 

14 น.ส.อัจฉราพร  
เทศศิริ 

39 13 ปี 8 
เดือน 

ครู/คศ.3 คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/
ป.3-4 

21 48 

15 น.ส.พิมภาวรรณ  
โทสันเทียะ 

45 6 ครู/คศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/
ป.5-6 

22 117 

16 น.ส.กุลนันทน์  
ดวงแก้ว 

38 11 ครู/คศ.2 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ป.5-6 

22 6 

17 น.ส.วรากร  
อัครจรัสโรจน์ 

28  5 ปี 5 
เดือน 

คศ.1 กศ.บ การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ป.5-6 

20 3 

18 น.ส.ประดับเพชร  
คงถือหมั่น 

28 1 ปี 9 
เดือน 

ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/
ป.4-6 

20 39 

19 นางพัชช์ธีรา  
รอดภัย 

49 18 ปี ครู/คศ.3 กศ.บ 
กศ.ม 

วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์/

ป.4-6 

21 24 

20 นางโชติกานต์  
บุญเพ็ชร ์

51 26 ครู/คศ.3 คบ. 
กศ.ม 

ศิลปศึกษา 
หลักสูตรและ

การสอน 

สังคมศึกษา,
หน้าที่พลเมือง, 

ศิลปะ/ 
ป.4-6/ม.1-3 

20 30 

21 นางอรชร  
สิงห์ทอง 

38 ปี 
4 

เดือน 

7 ปี 10 
เดือน 

ครู/คศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ 
ป.4-5 

20 40 

22 น.ส.มยุรี  
เมฆแสงส ี

43 19 ครู/คศ.3 วทบ. ชีววิทยา
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์/ 
ม.1 

19 42 

23 น.ส.จารุวรรณ  
เตสาแก้ว 

28 2 ปี 4 
เดือน 

คร/ู คศ.1 ปริญญา
ตร ี

คบ. คณิตศาสตร์/ 
ม.1 

18 30 

24 นางนุชนารถ  
สุดใจ 

53 28 ปี 9 
เดือน 

ครู/คศ.3 คบ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสูตรและ

การสอน 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ/ 

ม.1-3 
 

18 35 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/
วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่ม
สำระ 

กำรเรียนรู้/
ชั้น 

ภำระ
งำน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ำรบั 

กำร
พัฒนำ 

(ปี
ปัจจุบัน) 

25 นายจกัรพันธ ์ 
ไพศาล 

33 4 ครู/คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ 
ม.1-3 

14 24 

26 นางสินทรา  
กองไชย 

42 18 ครู/คศ.3 คบ. วิทย์คณิต คณิตศาสตร์/ 
ม.2-3 

16 35 

27 นางพัชรียา  
ด ารงกิจเจริญ 

30 4 ปี10
เดือน 

ครู/คศ.1 ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ 
ม.2-3 

17 47 

28 นางสมพร  
อาษาเอือ้ 

59 30 ครู/คศ.3 คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรและ

การสอน 

สังคมศึกษา/ 
ม.1-3 

18 35 

29 นางกนกวรรณ  
สมพมิตร 

29 3 ปี 6 
เดือน 

ครู/คศ.1 ปริญญา
โท  

ศึกษาศาสตร์
แขนง

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
ม.1-3/สังคมป.

4-5 

19 - 

30 นางประภัสสร  
จันทวฤทธิ ์

50 27 ครู/คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ 
ม.1-3 

22 36 

31 น.ส.สุดธิดา  
ชาลีเชียงพิณ 

29 5 ปี 5 
เดือน 

ครู/คศ.1 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.2-3 

21 28 

32 นางจุฑาทิพย ์ 
สันต ิ

61 39 ครู/คศ.3 คบ. เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

การงานอาชพี/ 
ม.1-3 

12 16 

33 นางนิภาวรรณ  
เขตจ านันต์ 

34 4 ปี 8 
เดือน 

ครู/คศ.1 ป.ตรี เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี/ป.
1-6 

26 30 
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 พนักงำนจ้ำง(ปฏิบัติหน้ำที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ
งำน 

วุฒิ สำขำวิชำ 

สอนกลุ่ม
สำระ 

กำรเรียนรู้/
ชั้น 

จ้ำงด้วย
เงิน 

ภำระงำน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ำรบั 

กำรพัฒนำ 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นางสุรีย์  
ท่าวัง 

57 12 ศศ.บ การจัดการทั่วไป
การบริหารงาน

บุคคล 
ไทย,สุขศึกษา/ 

ป.4-6 
สพฐ. 18 - 

2 นายวุฒิชยั  
สมพมิตร 

28 3 
เดือน 

คบ.  สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา /ป.1-6 

รายได้
สถานศึกษา 

22 - 

  
 
 
 
 ข้ำรำชกำร/พนักงำนจ้ำง/ลูกจำ้ง (สนับสนุนกำรสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำ ปฏิบตัิหน้ำที ่ จ้ำงด้วยเงิน 
1 นางเรณู  

ตามกลาง 
46 เจ้าหน้าทีธุ่รการ บธ.บ. การจัดการ

ทั่วไป 
ธุรการ สพฐ. 

 
สรุปจ ำนวนบุคลำกร 

  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
2. สำยงำนกำรสอน    -  

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 22 11 -  
- พนักงานจ้าง(สอน) - 2 - -  
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 24 11 - 35 
3. สำยงำนสนับสนนุกำรสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ - - - - - 
- พนักงานจ้างทั่วไป - 1 - - 1 
- ลูกจ้างประจ า - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 1 - - 1 
รวมท้ังสิ้น - 25 13 - 38 
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จ ำนวนครูจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนช่ัวโมงสอนเฉลีย่  
ช่ัวโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 4 11.43 30 
ภาษาไทย 5 14.29 18 
คณิตศาสตร ์ 6 17.14 18 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 14.29 18 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 11.43 17 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 8.57 19 
ศิลปะ 2 5.71 18 
การงานอาชีพ 2 5.71 6 
ภาษาต่างประเทศ 4 11.43 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 35 100 1 
รวมครผูู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 35 100 18 
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1.4  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 698  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปดิสอน 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.2(4-5 ขวบ) 2 21 21 42 56.76 

อ.3(5-6 ขวบ) 2 19 13 32 43.24 

รวม 4 40 34 74 100 

ป.1 2 29 24 53 15.36 

ป.2 2 17 25 42 12.17 

ป.3 2 26 37 63 18.26 

ป.4 2 36 33 69 20.00 

ป.5 2 20 27 47 13.62 

ป.6 2 33 38 71 20.58 

รวม 12 161 184 345 100 

ม.1 3 63 49 112 40.14 

ม.2 2 50 41 91 32.62 

ม.3 2 36 40 76 27.24 

รวม 7 149 130 279 100 

รวมทั้งสิ้น 23 350 348 698 100 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย.....-....คน หญิง......-......คน  รวม จ านวน.....-.......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = ……18.50…….. : ……1….. เป็นไปตามเกณฑ์ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา  = …20.29…  : …1..…    เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เปน็ไปตามเกณฑ ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = …21.46…..  : ……1….. เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
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ข้อมูลนักเรียนด้ำนอ่ืนๆ  

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1 จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

596 85.39 

2 จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

698 100 

3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 

4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 114 16.33 

5 จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 0 0 

6 จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 

7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 0 0 

8 จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 2 0.29 

9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน 2 0.29 

10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 32 100 

 ประถมศึกษา 71 100 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 74 97.37 

11 จ านวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปีการศึกษา 2564   

ระดับปฐมวัย 200 100 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 200 100 

หมายเหต:ุ ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
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1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
1 อาคารเรียน 4 หลัง 
2 อาคารประกอบ 3 หลัง 
3  ห้องน้ า/ห้องส้วม 4 หลัง 
4 สระว่ายน้ า - 
5 สนามเด็กเล่น 1สนาม 
6 สนามกีฬา 1สนาม 
7 ฯลฯ  
 

1.6 ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 16.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชายทะเล มีประชากรประมาณ 
11,619คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดสามัคคีบรรบต โรงพยาบาลส่งสุขภาพต าบล 
อาชีพหลักของชุมชน คือ ประมง , ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือวันไหลหางเครื่องบางเสร่ 
 16.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้าง
ทั่วไปส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 10,000บาท 

 16.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้เช่นสวนนงนุชพัทยา วัดสามัคคีบรรพต วัดบางเสร่
คงคาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนเป็น
อย่างดี  

ข้อจ ากัดจ านวนการเคลื่อนย้ายของแรงงานท าให้มีผลกระทบกับจ านวนนักเรียน                     
ทีย่้ายเข้าย้ายออกเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่อง 
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1.7  โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่ พุทธศักรำช 2563 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  2560 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน จัดการศึกษา 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี 

ไม่น้อยกว่า 180 : 1 ปี ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง : 1 วัน 
25-30ชั่วโมง : สัปดาห์ 

หมำยเหตุ 
เด็กวัย 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ 12-15 นาที 
เด็กวัย 5-6 ปี มีความสนใจประมาณ 15-20 นาที 
* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 
นาท ี
* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นอย่างเสรี เช่น กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที  
กำรจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
 4. กิจกรรมการเล่นตามมุม  
 5. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา 
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จ ำนวนหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีเท่ำกับ 40 หน่วย 

ระดับอนุบำล 2-3 
สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 

สำระท่ี 1 
เรื่องรำวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
 

 
1.1  ปฐมนิเทศ(แรกรับประทับใจ) 
1.  ชื่อครูประจ าชั้น 
2.  สัญลักษณ์ประจ าตัวเด็ก 
3.  ชื่อตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น 
4.  การช่วยเหลือตนเองในชั้นเรียน 
5.  ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 

1.2  หนูน้อยน่ำรัก(ชื่อของหนู) 
1.  ชื่อเล่น 
2.  ชื่อจริง-นามสกุล 
3.  ค าน าหน้า เด็กชาย เด็กหญิง 
4.  เพศ อายุ 
5.  รูปร่าง ลักษณะ หน้าตา 

1.3  อำหำรหลัก 5 หมู่ 
1.  อาหารหลักหมู่ที่1 
2.  อาหารหลักหมู่ที่2 
3.  อาหารหลักหมู่ที่3 
4.  อาหารหลักหมู่ที่4 
5.  อาหารหลักหมู่ที่5 
1.4  อยู่ดีมีสุข 
1. การท าความสะอาดมือ 
2. การดูแลความสะอาดปากและฟัน 
3. การนอนหลับพักผ่อน 
4. สุขนิสัยในการขับถ่าย 
5. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
1.5  ของเล่น/ของใช้ 
1. ความหมายและความส าคัญของของเล่น 
2. ความหมายและความส าคัญของของใช้ 
3. การจ าแนกประเภทของเล่น 
 (จากวัสดุที่ใช้ ผ้า/ พลาสติก/ ไม้) 
4. การจ าแนกประเภทของใช้ 
 (ของใช้ส่วนตัว/ของใช้ส่วนรวม) 

10  สัปดำห์ 
1 สัปดำห์ 

 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 

 
1 สัปดำห์ 

 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
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5. การดูแลรักษาของเล่น/ของใช้ 
สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำระท่ี 2 
เรื่องรำวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถำนที่
แวดล้อมเด็ก 
 

1.6 ประสำทสัมผัสทั้ง 5 
1. ตา 
2. ห ู
3. จมูก 
4. ลิ้น 
5. ผิวกาย 
1.7 ผักสดสะอำด 
1. ความหมายของผัก 
2. ชนิดของผัก 
3. ส่วนประกอบของผัก 
4. วิธีการเลือกซื้อผัก 
5. ประโยชน์ของผัก 
1.8 ผลไม้หลำกรส 
1. ความหมายของผลไม ้
2. ชนิดของผลไม้ 
3. ส่วนประกอบของผลไม้ 
4. วิธีการเลือกซื้อผลไม้ 
5. ประโยชน์ของผลไม้ 
1.9 ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน 
1.ความปลอดภัยในการเล่น 
2.ความปลอดภัยบนท้องถนน 
3.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมี
คม 
4.ความปลอดภัยในการใช้ยา 
5.การป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจ าวัน 
1.10 กำรป้องกันโรค 
1. ความหมายโรคติดต่อ 
2. วิธีการป้องกันโรคติดต่อ 
3. ความหมายโรคไม่ติดต่อ 
4. วิธีการป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
5. ความแตกต่างของโรคติอต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2.1  อนุสรณ์สถำนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
1. ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สถานที่ตั้ง 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

10  สัปดำห์ 
1  สัปดำห ์
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 4.  การปฏิบัติตน 
5.  การท านุบ ารุง 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 2.2  หลวงพ่อทองอยู ่

1.  ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สถานที่ตั้ง 
4.  การปฏิบัติตน 
5.  การท านุบ ารุง 
2.3  โรงเรียนแสนสนุก 
1.  ชื่อโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน 
2.  สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
3.  สถานที่ใกล้เคียง 
4. ข้อตกลง กฎ ระเบียบของห้องเรียน / โรงเรียน 
5.  การปฏิบัติตนต่อบุคคลในโรงเรียน 
2.4  วันส ำคัญ 
1.  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
2 .   การปฏิบัติ ตนในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
3.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
4.  พระราชกรณียกิจ 
5.  การปฏิบัติตนในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
2.5วันแม่แห่งชำติ 
1.  ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ 
4.  พระราชกรณียกิจ 
5.  การปฏิบัติตน 
2.6  ชุมชนประมงพื้นบ้ำน 
1.  ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สถานที่ตั้ง 
4.  เยี่ยมชม 
5.  การท านุบ ารุง 
2.7  วันขึ้นปีใหม่ 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  การเฉลิมฉลอง 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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3.  การท าบัตรอวยพร 
4.  การปฏิบัติตน 
5.  การท าบุญตักบาตร 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำระท่ี 3 
ธรรมชำติรอบตัว 

2.8  วันเด็ก 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  ค าขวัญ 
3.  กิจกรรมวันเด็ก 
4.  การปฏิบัติตนของเด็ก 
5.  หน้าที่รับผิดชอบของเด็ก 
2.9  จังหวัดของเรำ 
1.  ชื่อจังหวัดที่ตั้ง  
2.  ค าขวัญจังหวัด 
3.  บุคคลส าคัญ 
4.  สถานที่ส าคัญในจังหวัด 
5.  ประเพณีของจังหวัด 
2.10  เทศกำลลอยกระทง 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  การประดิษฐ์กระทง 
3.  การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
4.  เทศกาล 
5.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/สืบสานประเพณี 
 
3.1  ทะเลบำงเสร่ 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  สถานที่ตั้ง 
3.  กิจกรรม 
4.  สัตว์ในทะเล 
5.  การอนุรักษ์ทะเลบางเสร่ 
3.2  ฤดูฝน 
1.  ความหมาย 
2.  ลักษณะอากาศ 
3.  วัฏจักรของฝน 
4.  การแต่งกาย 
5.  การปฏิบัติตน 
3.3  สัตว์โลกน่ำรู้ 
1.  ความหมาย 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

10 สัปดำห์ 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 

สัปดำห์ 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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2.  ประเภทของสัตว์ 
3.  สัตว์ป่า 
4.  สัตว์เลี้ยง5.  ประโยชน์ 

 
 
 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 3.4 ต้นไม้ที่รัก 

1.  ต้นไม้ที่รู้จัก / ประเภท 
2.  ส่วนประกอบของต้นไม้ 
3.  การปลูกและดูแลรักษา 
4.  ประโยชน์ของต้นไม้ 
5.  การขยายพันธุ์ 
3.5  แมลง 
1.  ความหมาย 
2.  แมลงชนิดต่างๆ 
3.  ลักษณะของแมลง 
4. ถิ่นที่พบ 
5. ประโยชน์/โทษ 
3.6  ฤดูหนำว 
1.  ความหมาย 
2.  ลักษณะอากาศ 
3.  ช่วงเวลา 
4.  การแต่งกาย 
5.  การปฏิบัติตน 
3.7  กลำงวัน/กลำงคืน 
1.  ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน 
2.  ลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
3.  ปรากฏการน้ าขึ้นน้ าลง 
4.  การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน 
5.  การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
3.8 ไม้ดอกไม้ประดับ  
1.  ไม้ดอกไม้ประดับที่รู้จัก / ประเภท 
2.  ส่วนประกอบของไม้ดอกไม้ประดับ 
3.  การปลูกและดูแลรักษา 
4.  ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ 
5.  การขยายพันธุ์ 
3.9  น้ ำ ดิน หิน 
1. ความหมาย 
2. ความส าคัญ  

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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3. การทดลอง 
4. ประโยชน์ 
5. การอนุรักษ์ 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
สำระท่ี 4  
สิ่งต่ำง ๆ 
รอบตัวเด็ก 
 

3.10 อำกำศ 
1. ความหมายของอากาศ 
2. ความส าคัญของอากาศ 
3. การทดลอง 
4. ประโยชน์  
5. การอนุรักษ์ 
4.1 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
1.  รูปทรงเรขาคณิต 
2.  จ านวนและตัวเลข 
3.  การเรียงล าดับ 
4.  การจ าแนก เปรียบเทียบ จ านวน 
5.  การนับเวลา   
4.2  คมนำคมไทย ใน AEC 
1.  ความหมายของการคมนาคม 
2.  ประเภทของการคมนาคม 
3.  ความปลอดภัยในการเดินทาง 
4.  ประโยชน์และโทษ  
5.  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
4.3  อำชีพในฝัน 
1.  ความหมาย 
2.  ความส าคัญ 
3.  อาชีพต่างๆ 
4.  หน้าที่ของอาชีพต่างๆ 
5.  อาชีพในฝัน 
4.4 สีแสนสวย 
1.  แม่สีน่ารู้และการผสมสี 
2.  สีจากธรรมชาติ 
3.  สีจากการสังเคราะห์ 
4.  การดูแลรักษา 
5.  ประโยชน์และโทษ 
4.5 ตำวิเศษ 
1.  ความหมายของขยะ 
2.  ที่มาของขยะ 

1 สัปดำห ์
 
 
 

 
 

10 สัปดำห์ 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 

 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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3.  ประเภทของขยะ 
4.  ประโยชน์และโทษของขยะ 
5.  การก าจัดขยะ 

 
 

 
สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 

 4.6 ปลำข้ำวสำร 
1.  ที่อยู่อาศัย การด ารงชีวิตของปลา 
2.  ชื่อ รูปร่างลักษณะของปลา 
3.  อาหารของปลา 
4.  ประโยชน์ของปลา 
5.  เครื่องมือที่ใช้ในการจับปลา 
4.7  หำงเครื่องบำงเสร่ 
1.  ประวัติ 
2.  บุคคลส าคัญ 
3.  ท่าเต้นแบบดั้งเดิม 
4.  การแต่งกาย 
5.  อาชีพ/รายได้เสริม 
4.8 วิทยำศำสตร์น่ำรู้ 
1.  แสง 
2.  การจมการลอย 
3.  แว่นขยาย 
4.  เสียง 
5.  ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
4.9  เทคโนโลยีกำรติดต่อสื่อสำร 
1.  ความหมายของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
2.  ความส าคัญของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
3.  ประเภทของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
4.  ประโยชน์ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
5.  โทษของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
4.10  ยำนพำหนะยุค 4.0 
1.  ชื่อยานพาหนะทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
2.  ความส าคัญของยานพาหนะ 
3.  การปฏิบัติตามกฎจราจร 
4.  การดูแลรักษายานพาหนะ 
5.  ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 

สำระกำรเรียนรู้  
ทั้ง 4 สำระ 

รวม 40  สัปดำห์ 
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ตำรำงกิจกรรมประจ ำวันระดับปฐมวัย(อนุบำล 2-3) 
 

เวลำ กิจกรรม 

07.00-08.00น. รับเด็ก ตรวจสุขภาพ 

 
08.00-08.30น. 

เข้าแถวเคารพธงชาติ  
สวดมนต์ 
สนทนายามเช้า 
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

08.30-08.50น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

08.50-09.00น. กิจกรรมดื่มน้ าสมองไวใจสงบ 

09.00-09.20น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

09.20-09.40น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

09.40-10.20น. กิจกรรมการเล่นตามมุม, เกมการศึกษา 

10.20-11.00น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

11.00-12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แปรงฟัน) 

12.00-14.00น. นอนพักผ่อน 

14.00-14.20น. เก็บท่ีนอน ล้างหน้า ดื่มนม 

14.20-13.00น. กิจกรรมเล่านิทาน 

13.00น. เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 

 



30 
 

โครงสร้ำงเวลำเรียน  หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่   พุทธศักรำช  2564 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   พุทธศักรำช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาการค านวณ 

80 

- 

80 

- 

80 

- 

120 

- 

120 

- 

120 

- 

120 (3 นก.) 

40   (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

40   (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

40   (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- สังคมศึกษาฯ 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

160 (4 นก.) 

40   (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 

40   (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 

40   (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40 40 40 80 80 80 80   (2 นก.) 80   (2 นก.) 80   (2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80   (2 นก.) 80   (2 นก.) 80   (2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40   (1 นก.) 40   (1 นก.) 40   (1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

120 

 

120 

 

120 

 

80 80 80 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรยีน  

รายวิชาพื้นฐาน 

 

 

840 840 840 840 840 840 880  

(22 นก.) 

880  

(22 นก.) 

880  

(22 นก.) 
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รำยวิชำ เพ่ิมเติม  

หน้าท่ีพลเมือง 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ทักษะการคิดค านวณ 

ทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

งานอาชีพ 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

รวมรายวิชาเพิ่มเตมิ 120 120 120 120 120 120 200 200 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

กิจกรรมแนะแนว   

กิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมชุมนมุ 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน ์

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

25 

15 

 

40 

40 

25 

15 

 

40 

40 

25 

15 

 

รวมเวลาเรยีน  

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียน
ทั้งหมด 

1080 1080 1080 1080 1080 1080 1200 1200 1200 
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1.8 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

1. ห้องสมุด 
 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ....200... ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน …1,000… เล่มมี
วารสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน......-.....ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-
คืน ใช้ระบบบัตรยืม-คืน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด 
จ านวน.....2......เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉลี่ย...-.... คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ.....-......ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมา
ใช้บริการ เฉลี่ย......-.....คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

2. ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด ......6........ ห้อง จ าแนกเปน็  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………2………. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………2………. ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………-………. ห้อง 

  4)  ห้องนาฏศิลป์, ห้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแนวพุทธ จ านวน ………2………. ห้อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จ านวน ...........62......... เครื่องจ าแนกเปน็ 

  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ……22…………. เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ………40………. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ปีการศึกษา2564)  
เฉลี่ย.....100.....คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ......14.88...... ของนักเรียนทั้งหมด (ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน
ในการสืบค้น) 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ………7………. เครื่อง 

4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติกำรใช ้

จ ำนวนคร้ัง/ปี 
1 
2 
3 
4 

 

ห้องสมุด 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแนวพุทธ 
ห้องนาฎศิลป์ 

ฯลฯ 

- 
- 
- 
- 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ On-line และ On-site เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดใช้ห้องพิเศษ 
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5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติกำรใช ้

จ ำนวนคร้ัง/ปี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

สวนนงนุชพัทยา 
วัดสามัคคีบรรพต 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ 
ชายหาดบางเสร่ 
สวนป่าสิริเจริญวรรษ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ฯลฯ 

1 
- 
- 
- 
1 
1 
 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ On-line และ On-site 
 

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน (ปีการศึกษา2564) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ควำมรู้เร่ือง จ ำนวนคร้ัง/ปี 

1. นายประสงค์  ขุนสันเทียะ การปลูกพืช 80 (ใช้รูปแบบ
ออนไลน์) 

2. 
 

เทศบาลต าบลบางเสร่ กิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศ
แก่เยาวชนและประชาชน 

1 
 

3. กองสาธารณสุขต าบลบางเสร่ กิจกรรมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือ
เราและกิจกรรมคัดแยกขยะ 

1 

4. สวนป่าศิริเจริญวรรษ กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนอาสา
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

1 

5. ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนรู้เท่า
ทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ 

1 

6. ดร.สะถิระ  เผือกประพันธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ชลบุรี เขต 8 

อบรมภาษาอังกฤษ 1 
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1.9 ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
 

เกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาตัวอย่างที่มี
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาท่ี
ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 

สพป.ชบ.3 

ผู้บริหาร  

  นางสาวณภัทร ทวีผลด ี
 
เกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2564/1 ตุลาคม 2564 

 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

  เกียรติบัตร ผู้บริหารที่เป็นผู้น าในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีพุทธศักราช 
2564/ 16 มกราคม 2565 

 
สพป.ชบ.3 

 เกียรติบัตร ผู้อุทิศตนและท าคุณประโยชน์
อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช 2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

  นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง เกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2564/1 ตุลาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ครู 
1. นางสาวพิมภาวรรณ  โทสันเทยีะ เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2564/1 ตุลาคม 2564 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

เกียรติบัตรรางวัล ครูดีศรีชล 3 ระดับเงิน 
ประจ าปีการศึกษา 2564/ 16 มกราคม 
2565 

สพป.ชบ.3 

2. นางสาววรากร  อัครจรัสโรจน ์
เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564/1 ตุลาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

3. นางอรชร  สิงห์ทอง 
เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564/1 ตุลาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

4. นางกชวรรณ  สัยอีเม้ง 
เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564/1 ตุลาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

5. นางยุพิน  สุกแก้ว 
เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564/1 ตุลาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

6. นางจุฑาทิพย์  สันติ เกียรติบัตร ผู้อุทิศตนและท าคุณประโยชน์
อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช 2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

7. นางอรชร  สิงห์ทอง 
 

โล่รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจ าปีการศึกษา
2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

8. นางสาวจิราวัลย์  พิมพ์บาล 
 

โล่รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจ าปีการศึกษา
2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

9. นางสาวสุดธิดา  ชาลีเชียง
พิณ 

โล่รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจ าปีการศึกษา
2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

10. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีศรีชล 3 ระดับอ าเภอ
ประจ าปี 2565/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

11. นางสาวอุมา เหล่าประเสริฐ เกียรติบัตร ครูดีศรีอ าเภอสัตหีบ ประจ าปี 
2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

12. นายทิฆัมพร  งามพงค์ เกียรติบัตร ครูดีศรีอ าเภอสัตหีบ ประจ าปี 
2564/ 16 มกราคม 2565 

สพป.ชบ.3 

นักเรียน 
1. เด็กชายศิลาพัฒน์   
ชะบาแดง 

เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

2. เด็กหญิงอารีวัลย์  พวงมาลัย เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

3. เด็กชายธวัชชัย เมืองสง่า เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

4. เด็กชายดนัย  มณีอินทร์ เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

5. เด็กหญิงสุพรรษา  
อยู่กลั่นเถื่อน 

เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

6. เด็กหญิงอภิชญา  มานเมาะ เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

7. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเทียน เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

8. เด็กหญิงสาวิตรี  พินทุวาส เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

9. เด็กชายศราวุธ  บุญจิตต์ เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

10. เด็กชายธนวัฒน์   
ฉลาดธรรม 

เกียรติบัตรรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol) 
ประจ าปี  2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

11. นางสาวนารีรัตน์ หอมหวล เกียรติบัตรรางวัล รางวัลที่ 1 มัธยมต้น การ
ประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์บางเสร่” 
ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12. เด็กชายกิตต์กวิน  แสงกฤษ เกียรติบัตรรางวัล รางวัลที่ 2 มัธยมต้น การ
ประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์บางเสร่” 
ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

13. เด็กหญิงกุลธิดา  หนูเทศ เกียรติบัตรรางวัล รางวัลที่ 3 มัธยมต้น การ
ประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์บางเสร่” 
ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

14. เด็กหญิงนัฏฐกานต์  
ชมเพ็ญ 

เกียรติบัตรรางวัล รางวัลที่ 3 ระดับประถม
ปลาย การประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์
บางเสร่” ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

15. เด็กชายปราบ   
ก าเนิดพิพัฒน์ 

เกียรติบัตรรางวัล รางวัลชมเชย  
ระดับประถมปลาย การประกวดวาดภาพ 
“อัตลักษณ์บางเสร่” ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

16.เด็กหญิงพิมญดา  หนูเทศ เกียรติบัตรรางวัล รางวัลชมเชย  
ระดับประถมปลาย การประกวดวาดภาพ 
“อัตลักษณ์บางเสร่” ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

17. นางสาวสุนิตา  ศิลาอุดม เกียรติบัตรรางวัล รางวัลชมเชย  ระดับ
มัธยมต้น การประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์
บางเสร่” ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

18.เด็กชายธัตธน เก็บรัมย์ เกียรติบัตรรางวัล รางวัลชมเชย  ระดับ
มัธยมต้น การประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์
บางเสร่” ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

19. เด็กหญิงนภัสสร  ขุมทรัพย์ เกียรติบัตรรางวัล รางวัลชมเชย  ระดับ
มัธยมต้น การประกวดวาดภาพ “อัตลักษณ์
บางเสร่” ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ร่วมกับส านักงานวิจัย

แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Tsqp2 
- PLC Coaching โครงการครูเพ่ือศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง 
- โครงการเด็กดีของแผ่นดิน 
 

1.10 วิสัยทัศน์ 
ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เป็นสถานศึกษาชั้นน า สร้างผลงาน

ระดับประเทศ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการสมวัย มี
วินัย ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะ มีทักษะพ้ืนฐานการท างานการอาชีพ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ                         
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ภาคตะวันออก ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ด้วยกระบวนการไตรสิกขา                
เป็นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของชุมชน  

1.11 พันธกิจ 
 1.11.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 1.11.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะพ้ืนฐานการอาชีพเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 
 1.11.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา  
 1.11.4 ส่งเสริมนักเรียนให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.11.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 1.11.6 พัฒนาความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 1.11.7 ส่งเสริมสนับสนุนด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
 
1.12 เป้ำหมำย 
 1.12.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 1.12.2 นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะพ้ืนฐานการอาชีพเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 
 1.12.3 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้วย
กระบวนการไตรสิกขา 
 1.12.4 นักเรียน ครู และผู้ปกครองด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.12.5 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.12.6 โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 1.12.7 นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
 
1.13 คติธรรม/ปรัชญำ 
 “วิชชาจะระณะสัมปันโน ความรู้ดี ประพฤติดี” 
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ส่วนที่  2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน                   
ชุมชนบ้านบางเสร่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2564                            
จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  2564 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก      

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      

สรุปภาพรวม      

 ระดับปฐมวัย สรุปภำพรวม อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  

   - แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
   - บันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง  
   - แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
   - แบบประเมินการตรวจสุขภาพเด็ก  
   - แบบประเมินการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  
   - โครงการอาหารกลางวัน 
   - โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 
   - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
   1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้   
- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
- กิจกรรม “ฝึกสมาธิ”  

   - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
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1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ข้อมูล
หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  

- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

   - กิจกรรม Portfolio คนเก่ง 
   - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
   - กิจกรรมบัณฑิตน้อย  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี ้ 

- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

   - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
   - ผลงานใน Portfolio 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  

- คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พุทธศักราช  

2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2561 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดหมายของการศึกษาปฐมวัย  
- คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย   
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบ                 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา    
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้    

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน
มีดังนี้  

- วุฒิการศึกษาของครูปฐมวัย  
- ใบประกอบวิชาชีพของครูปฐมวัย 
- เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร/ หัวข้อที่เก่ียวข้องกับปฐมวัยของครู

ปฐมวัย  
- ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้นและคุณครูที่ปรึกษา  
  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  
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- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบ               
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- บันทึกการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
- วิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียน พัฒนาการ 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ-์

จิตใจ สังคมสติปัญญา   
- กิจกรรม PLC รูปแบบออนไลน์ 
- Lesson Study (LS)  

  - การออกแบบกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) 
“เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
  - การผลิตสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ คลิปวิดีโอการสอนระดับปฐมวัยที่
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

- เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  
- ภาพถ่ายจัดมุมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม  
- จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  
- ผลิตสื่อตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือเอ้ือให้เด็กเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย    
- ใช้นวัตกรรมเพ่ือน ามาจัดประสบการณ์ให้เด็กพัฒนาครบทุกด้าน 

  - การผลิตสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ คลิปวิดีโอการสอนระดับปฐมวัยที่
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  - โครงการการจัดการชั้นเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย (ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอนุบาล)  

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  

- ภาพกิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี  
- บันทึกการยืม-คืนสื่อการจัดประสบการณ์   
- เว็บไซต์ http://www.bangsaray.ac.th     

  - เพจเฟซบุ๊ก Chumchonbanbangsaray   
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ข้อมูล
หลักฐาน                และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 

SAR) ระดับสายชั้น   
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- แบบประเมินผลงานนักเรียนและประเมินกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” โดยผู้ปกครอง 
  - แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยผู้ปกครองสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                    

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้ 
-  วิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียน พัฒนาการ 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ สังคมสติปัญญา  
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พุทธศักราช 

2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2561  
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดหมายของการศึกษาปฐมวัย  
- คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย  
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- บันทึกการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

   - กิจกรรม Portfolio คนเก่ง 
- กิจกรรม “ฝึกสมาธิ”  

   - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- บันทึกการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แปลงผัก ต้นไม้ดอกไม้ ใน
โรงเรียน 

   - กิจกรรม Portfolio คนเก่ง  
- กิจกรรม “ฝึกสมาธิ”  

   - กิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ข้อมูล 

หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน มีดังนี้  
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  
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- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- บันทึกการใช้สื่อสะเต็มศึกษา  
- ภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

 - คลิปวิดีโอการสอนระดับปฐมวัย ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุน มีดังนี้  

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลเชิงระบบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

  - แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
  - บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
  - สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  
  - แบบประเมินการตรวจสุขภาพเด็ก  
  - แบบประเมินการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

- แบบประเมินผลงานนักเรียนและประเมินกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” โดยผู้ปกครอง 
  - แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยผู้ปกครองสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 จุดอ่อน/ปัญหำ 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีจุดอ่อน/ปัญหา  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  จุดอ่อน/ปัญหา – 

- มีเด็กบางส่วนมีน้ าหนัก ส่วนสูงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จึงต้องมี
การติดตามในเรื่องของภาวะทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  ส่งผลให้เด็กต้องใช้บ้านเป็นโรงเรียน เด็กจึงได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
สื่อสารและความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ไม่เต็มที่ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เด็กคิด และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  จุดอ่อน/ปัญหา - 
 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จุดอ่อน/ปัญหา  - 
 
 จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีจุดเด่น/จุดแข็ง ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก จุดเด่น/ จุดแข็ง คือ  
 - เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี  
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เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจ  ในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่
ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด    กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
  - เด็กปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019(Covid-19) และดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (Covid19) 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร จุดเด่น/ จุดแข็ง คือ  
 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ปีพุทธศักราช 2560 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีการเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็ก ครูมีเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ครูมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์ ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ตลอดจนมีกระบวนการ PLC 
รูปแบบออนไลน์ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพ่ือเว้นระยะห่าง และใช้  6 มาตรการหลัก 6 
มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดส าหรับสถานศึกษา บริหารจัดการชั้นเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) มีสื่อการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย ผลิตสื่อแต่ละหน่วย แต่ละกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเด็กให้มีความสุข สนุกสนานใน
การเรียนรู้ที่บ้าน ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ และ
มีความช านาญในการใช้ ตลอดจน  มีการรายงานคุณภาพมาตรฐานห้องเรียน (Self-
Assessment Report: SAR) แต่ละสายชั้น และมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ จุดเด่น/ จุดแข็ง คือ  
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา  ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของเด็ก
ด้วยกิจกรรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Music Box) “เครื่องดนตรีแสนสนุก” จัด
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
 มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม                
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
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สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็กดในรูปแบบออนไลน์ น าผลการประเมิน 
ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
   

แนวทำงพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิม  ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือ 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็ก เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยใช้
มาตรการ 5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการ
ช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ 
แต่ละภาคเรียน Q-PlC เสริมสร้างชุมชนครูที่เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอน
นักเรียน Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างานของโรงเรียน ส ารวจสถานะเด็กและเกิดระบบ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ลดภาระธุรการ Q-Network เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วม
ด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา) และ 4 กระบวนการหลัก ของ Tsqp2 (1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึงเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เพ่ือชีวิต
อนาคตอย่างเท่าเทียม 3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น“ผู้ใฝ่เรียนรู้” 4.โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธา                   
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน) โดยได้ด าเนินการดังนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง                           
และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพเพ่ือยกระดับพัฒนาการของเด็ก 
ครูผู้สอนร่วมวางแผนในการออกแบบการจัดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการ
ยกระดับผลพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community)/ LS (Lesson Study)/ KM (Knowledge Management) มีการประเมินพัฒนาการ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลติดตามเด็ก ด าเนิน
กิจกรรมโดยประสานความร่วมมือกับครูสายชั้น  ผู้ปกครองและโรงเรียนเครือข่าย หัวหน้าสายชั้น             
ท าหน้าที่ในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและเสนอแนะในการท างานร่วมกัน ใช้หลักสูตร
ยืดหยุ่นของสถานศึกษา ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยใช้ 6 กิจกรรมหลัก 
ไดแ้ก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรม
การเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา จัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ใช้ค าถามให้เด็กคิดหาค าตอบจนเด็กเกิดทักษะ 
การคิด ทักษะการแสวงหาค าตอบด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูผู้สอนออกแบบการจัดประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ   จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล                     
โดยเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าด้วยตนเอง ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย                
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เป็นหลักและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์                        
มีการศึกษาข้อมูลเด็กรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้าน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ปกครอง เปิดโอกาส 
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ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานเด็ก น าผลที่ได้มาใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
เด็ก ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของเด็กรายบุคคล  ในกรณีของเด็กบางส่วนมี
น้ าหนัก ส่วนสูงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ได้มีการติดตามในเรื่องของภาวะ 
ทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  ส่งผลให้เด็กต้องใช้บ้านเป็นโรงเรียน เด็กจึงได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
สื่อสารและความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ไม่เต็มที่ ทางโรงเรียนได้มีการประสาน
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เด็กคิด และใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา  
คือ ครูผู้สอนร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
มีรูปแบบการจัดประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการประชุมคณะผู้จัดท าหลักสูตร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
หลักสูตร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียน
ชุมชนบ้านบางเสร่ เพ่ือได้สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับบริบทของโรงเรียน     
ให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนด มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัยและเพียงพอ คอยติดตามดูแลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ เป็นไปตาม
โครงการ Tsqp2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ครูผู้สอนมีการวางแผน การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ PLC/ LS/ KM มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
ให้มีพัฒนาการสมวัยมีการติดตามและช่วยเหลือดูแลผู้เรียนในกรณีท่ีมีปัญหาน้ าหนักเกินเกณฑ์ และ
ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลต าบลบางเสร่ในการให้ความรู้
และแนวทางในการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือปรับแก้พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เรียนให้
ถูกสุขลักษณะและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย เช่น กิจกรรมให้
เด็กเดินส ารวจ เพ่ือสังเกตสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ฝึกทักษะการสังเกตและการส ารวจ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย ตลอดจนมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามวัย   

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ แนวทางพัฒนาของ 
สถานศึกษา คือ ครูผู้สอนร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การท ากิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนรู้ สามารถสรุปความคิดรวบยอดใน
สิ่งที่ตนเองเรียนรู้ ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองอย่างอิสระและมีความสุข ร่วมกันวางแผน 
ออกแบบชิ้นงานหรือสะท้อนคิดหลังการจัดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอนที่เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง น าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ มีการประสานงานระหว่างหัวหน้าสายชั้นเพื่อให้การ
พัฒนาเด็กสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีหลักสูตสถานศึกษาเป็นตัวก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละ                 ช่วง
วัย หัวหน้าสายชั้นคอยติดตามพัฒนาการรายบุคคล คอยให้ค าปรึกษาหาแนวทางหรือวิธีการที่ดีท่ีสุด
ในการดูแลและช่วยเหลือเด็ก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เด็กต้องมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเหมาะสม
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ตามวัย มีการด าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่นการลงมือกระท าจาก
ประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริบทของชุมชน โดยจัดให้เด็กได้รับการพัฒนาในรูปแบบของ Stem ศึกษาการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเครื่องเล่นสนาม BBL กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้วย 6 กิจกรรมหลัก พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก มีการศึกษาข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล โดยการออกเยี่ยมบ้าน สอบถามข้อมูล ต่าง ๆ จากผู้ปกครองน าผลที่ได้มาส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของเด็ก ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าร่วม
อบรมโครงการต่าง ๆ และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น       
 
2.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปีกำรศึกษำ  2564 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ      
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สรุปภาพรวม      

  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  สรุปภำพรวมอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 
    - ผลการประเมินการอ่านการเขียน 
    - ผลการประเมิน NT/ PISA/ O-NET 
    - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุนมีดังนี้ 

   - ผลการประเมนิคลิปวิดีโอน าเสนอโครงงานนักเรียน 
   - แบบประเมินโครงงานนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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     Black box 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิง
ประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วย 
      ตนเอง Black box 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - บันทึกนิเทศติดตามเยี่ยมชั้นเรียนรูปแบบออนไลน์ 
   - การใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล 
   - ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วย 
      ตนเอง Black box 
   - ผลงานนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วย 
      ตนเอง Black box 

 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดข้อมูล
หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมเป้าหมาย (สติ เมตตา กรุณา
รับผิดชอบ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิง
ประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - กิจกรรมวันส าคัญท้ังในและนอกสถานศึกษา 
   - กิจกรรมวันดีวิถีพุทธ 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนววิถีพุทธ 5 กิจกรรม 
   - กิจกรรมหน้าเสาธง 

  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายข้อมูล
หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC/KM ออนไลน์ 
     ส าหรับนักเรียน 
   - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนหลากหลายสัญชาติ 
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  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิง
ประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - โครงการอาหารกลางวัน 
   - โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 
   - แบบบันทึกภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน แบบ ฝอภ.32 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   - โครงการโรงเรียนสีขาว 
   - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟัน 
   - กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนข้อมูลหลักฐาน
และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - หลักสูตรแกนกลาง 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - แผนพัฒนาการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการ 
  - การก าหนดเป้าหมายโดยมีส่วนร่วมหลายฝ่าย 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาข้อมูลหลักฐานและเอกสาร
เชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - หลักสูตรแกนกลาง 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - แผนพัฒนาการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการ  
  - วงจรคุณภาพ DALI 
  - แผนพัฒนาการศึกษา Developmental Evaluation: DE 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - หลักสูตรแกนกลาง 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - แผนพัฒนาการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการ  
  - ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box 
  - ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ 
  - โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอ่าวบางเสร่ 
  - กิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชน 
  - กิจกรรมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราและกิจกรรมคัดแยกขยะ 
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  - กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนอาสาเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  - กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - กิจกรรม PLC สู่ห้องเรียนรูปแบบออนไลน์ 
  - รายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
  - เกียรติบัตรครู 
 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - กิจกรรมการอบรมการป้องกันสาธารณภัย 
  - กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ 
  - กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนอาสาเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  - ภาพถ่าย 
  - สภาพจริง 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - เว็บไซต์ http://www.bangsaray.ac.th  
  - เว็บไซต์ https://qinfo.co/   
  - เพจเฟซบุ๊ก Chumchonbanbangsaray  
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญอยู่ในระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

   - หลักสูตรสถานศึกษา 
   - ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ 
  - นวัตกรรมนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    Black box 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ข้อมูล
หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - ห้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแนวพุทธ 
  - ห้องนาฏศิลป์ 
  - ห้องวิทยาศาสตร์ 
  - ห้องศูนย์ติวฟรีดอทคอม 
  - ห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
  - เว็บไซต์ http://www.bangsaray.ac.th  
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  - เว็บไซต์ https://qinfo.co   
  - เพจเฟซบุ๊กChumchonbanbangsaray   

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุนมีดังนี้ 
  - กิจกรรมประเมินนวัตกรรม/ ผลงานนักเรียน 

  - ระบบดูแลช่วยเหลือ 
  - ข้อมูลสารสนเทศระบบ Q-Info 
  - กิจกรรม PLC รูปแบบออนไลน์ 
  - Lesson Study (LS)  
  - กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - ข้อมูลระบบสารสนเทศ โปรแกรม Q-Info  
  - วิจัยในชั้นเรียน 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีดังนี้ 

  - แบบบันทึกการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนออนไลน์ 
  - Lesson Study (LS) 
 จุดอ่อน/ปัญหำ 
  ในแต่ละมาตรฐาน  มีจุดอ่อน/ปัญหา  ดังนี้ 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน จุดอ่อน/ปัญหาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

- ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ของผู้เรียนยังไม่ถึงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

  - ผู้เรียนมีความแตกต่างทางด้านศักยภาพทางการเรียนรู้ 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ 
    โรงเรียนก าหนด 
    - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการประกอบอาชีพของ 
    ผู้เรียนยังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จุดอ่อน/ปัญหา - 

    มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
จุดอ่อน/ปัญหา  คือ – 
 

 จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีจุดเด่น/จุดแข็ง  ดังนี้ 
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 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน จุดเด่น/จุดแข็ง คือผู้เรียนมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการคิดค้น การท างานและการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ ICT ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
เป็นอย่างดี  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีชอบออกก าลังกาย เล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นที่ยอมรับทั่วไปในชุมชนว่ามีความประพฤติเรียบร้อย บ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์สม่ าเสมอสถานศึกษา 
  
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จุดเด่น/จุดแข็ง คือสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีหัวหน้าสายชั้นดูแล
บริหารจัดการสายชั้นอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการ PLC เป็นพื้นฐาน มีความร่วมมือระหว่าง
ครูผู้สอนครูสายชั้นด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้ลงมือปฏิบัติจริง ทุกกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลครบทุกชั้น
เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จในการน าโครงการวิถี
พุทธมาพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ ที่จะผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ด ารงความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะจนเป็นจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ จุดเด่น/จุดแข็ง  
คือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนสามารถจัดท านวัตกรรมจากการเรียนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
 เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการสร้างนวัตกรรมของตนเอง ครูสายชั้น 
และครูผู้สอนจัดท าและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
ครูมีการจัดชั้นเรียนเชิงบวก เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูร่วมจัดกิจกรรมกับผู้เรียน 
เด็กรักครู ครูรักเด็ก ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครู
สายชั้นและครูผู้สอนจัดท าและน าผลข้อมูลจากโปรแกรม Q-Info ตรวจสอบประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC, LS และ KM ด้วยวงจรคุณภาพ DALI ครูมี
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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แนวทำงพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 ในแต่ละมาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิม  ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน แนวทางพัฒนาของสถานศึกษาคือสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้มาตรการ 5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทาง 
ช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ แต่ละภาคเรียน Q-PlCเสริมสร้างชุมชนครูที่
เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างาน
ของโรงเรียน ส ารวจสถานะนักเรียนและเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-Network เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา) และ 4 กระบวนการหลักของ Tsqp2 
(Teacher & School Quality Program) (1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความถนัด
ของนักเรียน 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง จัดเพ่ิมโอกาสการศึกษาเพ่ือชีวิตอนาคตอย่างเท่าเทียม  
3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น “ผู้ใฝ่เรียนรู้” 4.โรงเรียนได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
และชุมชน) โดยไดด้ าเนินการดังนี้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอนร่วมวางแผนในการ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยกระบวนการ PLC/ LS /KM ใช้ระบบ Q-Info ด าเนินการบันทึกข้อมูลเวลามาเรียน 
น้ าหนัก-ส่วนสูง และผลการเรียนเป็นปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลติดตามผู้เรียน ด าเนิน
กิจกรรมโดยประสานความร่วมมือกับครูสายชั้น ผู้ปกครองและ โรงเรียนเครือข่าย หัวหน้าสายชั้น ท า
หน้าที่ในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกันใช้หลักสูตร
ยืดหยุ่นของสถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ 4H ได้แก่ กิจกรรม 3R 8C, 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ต้องการส่งเสริมคุณธรรมที่ยั่งยืนสู่ผู้เรียนให้เกิดเป็นวิถีอย่าง
ถาวร, กิจกรรมวันดีวิถีพุทธ, กิจกรรมงานอาชีพ, ชุมนุมปลูกพืชไม้ด่างระดับประถมต้น, ชุมนุมปลูก
บอนสี ระดับประถมปลายและชุมนุมปลูกปั้นพันธุ์ไม้ระดับมัธยมต้น มีระบบดูแลช่วยเหลือโดย
ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล จัดสรรทุนการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬาในรูปแบบออนไลน์ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข และจัดการเรียนร่วมให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งเสริมและ
พัฒนาครูผู้สอนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning, STEM ศึกษา EIS สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเครือข่ายผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือใน
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การดูแล ติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน และร่วมกิจกรรมประเมินนวัตกรรมผู้เรียน 
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการให้ผู้เรียนได้น าเสนอ
นวัตกรรมของตนเอง มีการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือมุง่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ 
(RT/ NT/ O-NET) ตลอดจนยกระดับคุณภาพผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน ให้เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 
5 ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โครงงานนวัตกรรมที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริง Active Learning  และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสถานศึกษายัง
ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ได้แก่ วัดบางเสร่คงคาราม วัดสามัคคีบรรพต สวนนงนุชพัทยา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ เทศบาลต าบลบางเสร่ ทหารและต ารวจ มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือ
สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผนกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้มาตรการ 5Q (Q-coach 
ทีมเพ่ือนร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ แต่ละภาคเรียน Q-PlC
เสริมสร้างชุมชนครูที่เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน Q-Info ป้อนข้อมูลแก่
ผู้บริหารทีมท างานของโรงเรียน ส ารวจสถานะนักเรียนและเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-
Network เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา) และ 4 กระบวนการ
หลักของ Tsqp2 คือ (1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 2.
โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง จัดเพ่ิมโอกาสการศึกษาเพื่อชีวิตอนาคตอย่างเท่าเทียม 3.โรงเรียนพัฒนา
ครูให้เป็น“ผู้ใฝ่เรียนรู้” 4.โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน โดยได้
ด าเนินการดังนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจนเพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยครูผู้สอนร่วมวางแผนบริหารจัดการสายชั้น น าข้อมูลจาก Q-Info มาใช้ในการวางแผน
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการบริหารจัดการโดยประสานความร่วมมือระหว่างครูสายชั้น และครูผู้สอน 
มีหัวหน้าสายชั้นท าหน้าที่ในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการท างาน
ร่วมกันครูสายชั้นและครูผู้สอน ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบกิจกรรมยืดหยุ่นตามศักยภาพ และความสามารถของ
ผู้เรียน โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิดของครู
ประจ าชั้น/ ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนมีการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการอบรม ศึกษาดูงาน น า
ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ครูในสายชั้น รวมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Q-Info ในการบริหารจัดการสายชั้น มีเครือข่าย
ผู้ปกครองในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสายชั้น ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ แนวทางพัฒนา
ของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาได้ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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โดยใช้มาตรการ  5Q (Q-coach ทีมเพ่ือนร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็นริเริ่มการจัด
กระบวนการช่วยเหลือ Q-Goal กระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนตรงตามประเด็น
เป้าหมายคุณภาพ แต่ละภาคเรียน Q-PlC เสริมสร้างชุมชนครูที่เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การ
เรียนการสอนนักเรียน Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหารทีมท างานของโรงเรียน ส ารวจสถานะนักเรียน
และเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ลดภาระธุรการ Q-Network เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาและ 4 กระบวนการหลักของ Tsqp2 1.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 2.โรงเรียนดูแลนักเรียนทั่วถึง จัดเพ่ิมโอกาสการศึกษา
เพ่ือชีวิตอนาคตอย่างเท่าเทียม 3.โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็น “ผู้ใฝ่เรียนรู้” 4.โรงเรียนได้รับความ
เชื่อมั่นศรัทธาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนโดยได้ด าเนินการดังนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันก าหนดเป้าหมายคุณภาพโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิด ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยให้นักเรียนจัดท านวัตกรรมจากการใช้ชุด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง Black box โดยทางครูผู้สอนได้จัดท าตามระดับชั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามวัย
และศักยภาพของผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ตลอดจนสามารถได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ร่วมวางแผนในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพื่อให้
นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยกระบวนการ PLC/ LS/KM/ DE ครูสายชั้นและครูผู้สอนน า
ข้อมูลจากโปรแกรม Q-Info มาบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกด าเนินกิจกรรมโดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างครูสายชั้น และผู้ปกครอง โดยมีหัวหน้าสายชั้นท าหน้าที่ในการประสานงาน ให้ความ
ช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกัน ใช้หลักสูตรยืดหยุ่นด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ด้วย
กระบวนการ Active Learning ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง มีทักษะกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ โดยการปรับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติจริง และร่วมกิจกรรมประเมินนวัตกรรมผู้เรียนจากชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง Black box , เปิดบ้านวิชาการ มีการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนโดยใช้ Application ต่างๆ เช่น Zoom google meet Youtube channel หรือการ
ผลิตคลิปวิดิโอสื่อการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูผู้สอนมีการติดตามประเมินผล
การเรียนของผู้เรียนเป็นระยะ ผ่านการประเมินทั้งรูปแบบ ON-LINE โดยใช้ Google from และการ
ประเมินผลแบบ ON-SITE โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐานตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น มีการวิจัยในชั้น
เรียนด้วยการวิเคราะห์ปัญหาจากบันทึกหลังการสอน เพ่ือแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือโดยการคัดกรองผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และความสามารถของผู้เรียน 
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู ครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PLC, LS และ KM ด้วยวงจรคุณภาพ DALI มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบ RT/ NT และ O-NET ให้เพ่ิมมาก
ขึ้นร้อยละ 5 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการได้ลงมือปฏิบัติจริง สถานศึกษามีเครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
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พฤติกรรมผู้เรียน ตลอดจนชุมชนไดใ้ห้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการนอกสถานที่ ได้แก่ วัดบางเสร่คงคาราม วัดสามัคคีบรรพต สวนนงนุช
พัทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ เทศบาลต าบลบางเสร่ หน่วยงานทหารและต ารวจ 
สวนป่าสิริเจริญวรรษ  

ส่วนที่  3 
กำรเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยกับผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ 

 การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กับผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  
Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

3.1  ระดับปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย
ตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 

2564 

ผลกำร
ประเมิน

ตนเองของ
สถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 

กำรบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

ภำพรวมระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มี
สุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  
ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือ
ตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำร 
จัดกำร 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย
ตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 

2564 

ผลกำร
ประเมิน

ตนเองของ
สถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 

กำรบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.2  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.3  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.4  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.5  โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.6  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส ำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.1  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.2  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.3  ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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3.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปีกำรศึกษำ  2564 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 

2564 

ผลกำรประเมิน
ตนเองของ
สถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 

กำรบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

ภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ 

  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ 

    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

 1)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 2)  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหาได้  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ด ี ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 3)  นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 4)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและสื่อสารได้  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

ด ี ด ี บรรล ุ

 6)  นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

 1)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 2)  นักเรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 3)  นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 4)  นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม  ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 

2564 

ผลกำรประเมิน
ตนเองของ
สถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 

กำรบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

ภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ 

  มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรลุ 

    2.1  โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจท่ีชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    2.2  โรงเรียนมรีะบบบริหารจดัการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ

    2.4  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรลุ 

    3.1  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ

    3.2  ครูสามารถใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    3.3  ครูมีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ

    3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

    3.5  ครูมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
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ภำคผนวก ก 
ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
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1.  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา 2564 2 32 1 2 1 

 2)  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ชื่อ-สกลุ บุคลำกร 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
 

สำขำท่ีจบ 
 

วิชำท่ีสอน 
ชั้น 

ที่สอน 
ภำระงำนสอน 
(ชม./สัปดำห์) 

นางสาวณภัทร ทวีผลด ี กศ.ม. หลักสตูรและการสอน - - - 
นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง กศ.ม. การบริหารการศึกษา - - - 

นางสาวจิราวลัย์  พิมพ์บาล 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย 
การบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย อนุบาล2 30 ชม. 

นางสาวอุมา เหล่าประเสริฐ กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อนุบาล2 30 ชม. 

นางสาวโสรยา  เสลานนท์ กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อนุบาล3 30 ชม. 

นางสาววารณิี  ทรัพย์ประเสริฐ กศ.บ. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย อนุบาล3 30 ชม. 

นางสุวารี  พูนพงศา 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

การประถมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม,ประวัติ
พัฒนาผู้เรียน 

ป.2 18 ชม 

นางสมฤทัย เชิดฉาย 
กศ.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,

สังคม,ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ป.2  18 ชม 

นางสาวลักษิกา  ธนาสินธ ์
ค.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม,ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ป.1  18 ชม 

นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ ไทย,คณิต,

สังคม,ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ป.1  18 ชม 

นางสาวอรนิภา  ชฎาทอง 
ค.บ การประถมศึกษา 

 
ไทย,คณิต,
สังคม,ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ป.1  18 ชม 

นางกชวรรณ  สัยอีเม้งนาง 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ไทย,คณิต,
สังคม,ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ป.3  18 ชม 
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นางยุพิน สุกแก้ว ค.บ. การแนะแนว กอท. 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.1-3 10 ชม. 

นางสาวอัจฉราพร  เทศศริ ิ
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.3-4 22 ชม. 

นางสุรีย์  ท่าวัง 
ศศบ. การจัดการทั่วไป 

(การบริหารงานบุคคล) 
ภาษาไทย 
พัฒนาผู้เรียน 
 

ป.4-5 22ชม. 

นางสาววรากร  อัครจรัสโรจน ์ กศ.บ. 
 

การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.5-6 22ชม. 

นางสาวกุลนันทน์  ดวงแก้ว ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.5-6 20ชม. 

นางสาวพิมภาวรรณ  โทสันเทียะ ค.บ. 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
พัฒนาผู้เรียน 

ป.4-6 22 ชม. 

นางสาวจารุวรรณ  เตสาแก้ว ค.บ. 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
พัฒนาผู้เรียน 

ม.1 14 ชม. 

นางพัชช์ธีรา  รอดภัย กศ.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ชีววทิยา 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์/
ประวัติศาสตร ์
พัฒนาผู้เรียน 

ป.4-6 19 ชม. 

นางโชติกานต์ บุญเพ็ชร ์
ค.บ. 
กศ.ม. 

ศิลปะ 
หลักสตูรและการสอน 

ศิลปะ หน้าท่ี
พลเมือง 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.4-6/ม.
1-3 

19 ชม. 

นางสาวกนกวรรณ   สมพมติร 
ค.บ. 
 

คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร/์
สังคม 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.4-ม.3 13 ชม 

นายทิฆัมพร  งามพงค ์
ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทย ศิลปะ 

พัฒนาผู้เรียน 
ป.1-6/ม.
1-3 

19 ชม. 

นางจุฑาทิพย์  สันต ิ ค.บ. 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 

กอท. 
พัฒนาผู้เรียน 

ม.1-3 13 ชม. 

นางสินทรา  กองไชย 
กศ.บ. 
 

วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
พัฒนาผู้เรียน 

ม.2-3 16 ชม. 

นางสมพรอาษาเอื้อ 

ค.บ. 
กศ.ม. 
 

คณิตศาสตร์ 
หลักสตูรและการสอน 

สังคมฯ 
ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ม.1-3 14 ชม. 

นางอรชร  สิงห์ทอง ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์
พัฒนาผู้เรียน 

ป.4-5 19 ชม. 

นางสาวมยุรี  เมฆแสงส ี วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
พัฒนาผู้เรียน 

ม.1 19 ชม. 

นางนุชนารถสุดใจ ค.บ. ภาษาไทย 
หลักสตูรและการสอน 

ภาษาไทย 
พัฒนาผู้เรียน 

ม1,ม.3 14 ชม. 
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2.  ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2564  รวม  698 คน 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

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

ทั้งหมด 
จ านวนหอ้ง  2 2 4 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 7 23 

เพศ 
ชาย 21 19 40 30 17 26 36 20 33 162 63 50 36 149 351 
หญิง 21 13 34 22 25 37 33 27 38 182 49 41 40 130 346 

รวม  42 32 74 52 42 63 69 47 71 344 112 91 76 279 698 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 56.

76 
43.2

4 
100.
00 

15.3
6 

12.1
7 

18.2
6 

20.0
0 

13.6
2 

20.5
8 

100.
00 

40.1
4 

32.6
2 

27.2
4 

100.
00 

 

 2)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่3 ปีการศึกษา 2561-2564 

ระดับ 
ช้ันเรียน 

จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 
(ลดลง/เพิ่มขึ้น) 2561 2562 2563 2564 

อ.2 42 46 27 42 เพิ่มขึ้น 
อ.3 56 47 43 32 ลดลง 
ป.1 68 61 36 52 เพิ่มขึ้น 
ป.2 44 73 61 42 ลดลง 
ป.3 68 48 70 63 ลดลง 

กศ.ม. 

นายจักรพันธ์  ไพศาล 
ค.บ. 
 

พละศึกษา สุข-พละ 
พัฒนาผู้เรียน 

ม1,ม.3 14 ชม. 

นางสาวสุดธดิา ชาลีเชียงพิณ ค.บ. 
 

ภาษาไทย ภาษาไทย 
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

ม1,ม.3 20 ชม. 

นางสาวพัชรียา  เพชรคีร ี ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ประวัต ิ
พัฒนาผู้เรียน 

ม.1-3 19 ชม. 

นางประภสัสร จันทวฤทธ์ิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาผู้เรียน 

ม1,ม.3 19 ชม. 

นางสาวอลิสา พรหมเปีย่ม ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1-2 20 ชม. 

นางสาวประดับเพชร คงถือหมั่น ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ ม.1-3 18 ชม. 

นายวุฒิชัย  สมพมิตร คบ. สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ป.1-6 22 ชม. 

นางนิภาวรรณ  เขตจ านันท์ คบ. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
แลละ
เทคโนโลย ี

ป.1-6 26 ชม. 
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ป.4 74 73 46 69 เพิ่มขึ้น 
ป.5 80 78 71 47 ลดลง 
ป.6 77 78 81 71 ลดลง 
ม.1 68 88 97 112 เพิ่มขึ้น 
ม.2 68 62 83 91 เพิ่มขึ้น 
ม.3 53 66 57 76 ลดลง 
รวม 698 720 672 698 เพิ่มขึ้น 

3.  ข้อมูลงบประมำณ 
 งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 17,066,710 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 17,066,710 
เงินนอกงบประมาณ 8,177,623 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,433,962 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
รวมรำยรับ 25,244,333 รวมรำยจ่ำย 22,500,672 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.......67.61.............ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ.........21.52.............ของรายรับ 

4.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนชุมชนบ้านางเสร่เป็นชุมชนที่อยู่ชายทะเลบางเสร่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย และอาชีพประมง มีแรงงานชาวกัมพูชาเป็นลูกเรือประมงจ านวนมาก นักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ้านบางเสร่ประกอบนักเรียนที่มีหลายเชื้อชาติ หลายภาษา ประกอบกับพ้ืนที่บางเสร่เป็นพื้นที่ท่ีมี
แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากจึงมีนักท่องเที่ยวที่เข้าออกพ้ืนที่ตลอดเวลา  
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.  โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่ พุทธศักรำช 2563 

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  2560 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน จัดการศึกษา 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี 

ไม่น้อยกว่า 180 : 1 ปี ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง : 1 วัน 
25-30ชั่วโมง : สัปดาห์ 

หมำยเหตุ 
เด็กวัย 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ 12-15 นาที 
เด็กวัย 5-6 ปี มีความสนใจประมาณ 15-20 นาที 
* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 
นาท ี
* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นอย่างเสรี เช่น กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที  
กำรจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
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 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
 4. กิจกรรมการเล่นตามมุม  
 5. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
 
 
 

จ ำนวนหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีเท่ำกับ 40 หน่วย 
ระดับอนุบำล 2-3 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
สำระท่ี 1 
เรื่องรำวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
 

 
1.1  ปฐมนิเทศ(แรกรับประทับใจ) 
1.  ชื่อครูประจ าชั้น 
2.  สัญลักษณ์ประจ าตัวเด็ก 
3.  ชื่อตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น 
4.  การช่วยเหลือตนเองในชั้นเรียน 
5.  ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 

1.2  หนูน้อยน่ำรัก(ชื่อของหนู) 
1.  ชื่อเล่น 
2.  ชื่อจริง-นามสกุล 
3.  ค าน าหน้า เด็กชาย เด็กหญิง 
4.  เพศ อายุ 
5.  รูปร่าง ลักษณะ หน้าตา 

1.3  อำหำรหลัก 5 หมู่ 
1.  อาหารหลักหมู่ที่1 
2.  อาหารหลักหมู่ที่2 
3.  อาหารหลักหมู่ที่3 
4.  อาหารหลักหมู่ที่4 
5.  อาหารหลักหมู่ที่5 
1.4  อยู่ดีมีสุข 
1. การท าความสะอาดมือ 
2. การดูแลความสะอาดปากและฟัน 
3. การนอนหลับพักผ่อน 
4. สุขนิสัยในการขับถ่าย 
5. มารยาทในการรับประทานอาหาร 

10  สัปดำห์ 
1 สัปดำห์ 

 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 

 
1 สัปดำห์ 

 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
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1.5  ของเล่น/ของใช้ 
1. ความหมายและความส าคัญของของเล่น 
2. ความหมายและความส าคัญของของใช้ 
3. การจ าแนกประเภทของเล่น 
 (จากวัสดุที่ใช้ ผ้า/ พลาสติก/ ไม้) 
4. การจ าแนกประเภทของใช้ 
 (ของใช้ส่วนตัว/ของใช้ส่วนรวม) 
5. การดูแลรักษาของเล่น/ของใช้ 

1 สัปดำห์ 
 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ประสำทสัมผัสทั้ง 5 
1. ตา 
2. ห ู
3. จมูก 
4. ลิ้น 
5. ผิวกาย 
1.7 ผักสดสะอำด 
1. ความหมายของผัก 
2. ชนิดของผัก 
3. ส่วนประกอบของผัก 
4. วิธีการเลือกซื้อผัก 
5. ประโยชน์ของผัก 
1.8 ผลไม้หลำกรส 
1. ความหมายของผลไม ้
2. ชนิดของผลไม้ 
3. ส่วนประกอบของผลไม้ 
4. วิธีการเลือกซื้อผลไม้ 
5. ประโยชน์ของผลไม้ 
1.9 ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน 
1.ความปลอดภัยในการเล่น 
2.ความปลอดภัยบนท้องถนน 
3.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมี
คม 
4.ความปลอดภัยในการใช้ยา 
5.การป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจ าวัน 
1.10 กำรป้องกันโรค 
1. ความหมายโรคติดต่อ 
2. วิธีการป้องกันโรคติดต่อ 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1  สัปดำห ์
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สำระท่ี 2 
เรื่องรำวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถำนที่
แวดล้อมเด็ก 
 
 

3. ความหมายโรคไม่ติดต่อ 
4. วิธีการป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
5. ความแตกต่างของโรคติอต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2.1  อนุสรณ์สถำนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
1. ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สถานที่ตั้ง 
4.  การปฏิบัติตน 
5.  การท านุบ ารุง 

 
 

10  สัปดำห์ 
1  สัปดำห ์

 
 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 2.2  หลวงพ่อทองอยู ่

1.  ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สถานที่ตั้ง 
4.  การปฏิบัติตน 
5.  การท านุบ ารุง 
2.3  โรงเรียนแสนสนุก 
1.  ชื่อโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน 
2.  สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
3.  สถานที่ใกล้เคียง 
4. ข้อตกลง กฎ ระเบียบของห้องเรียน / โรงเรียน 
5.  การปฏิบัติตนต่อบุคคลในโรงเรียน 
2.4  วันส ำคัญ 
1.  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
2 .   การปฏิบัติ ตนในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
3.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
4.  พระราชกรณียกิจ 
5.  การปฏิบัติตนในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
2.5วันแม่แห่งชำติ 
1.  ประวัติ 
2.  ความส าคัญ 
3.  สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ 
4.  พระราชกรณียกิจ 
5.  การปฏิบัติตน 
2.6  ชุมชนประมงพื้นบ้ำน 
1.  ประวัติ 

1  สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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2.  ความส าคัญ 
3.  สถานที่ตั้ง 
4.  เยี่ยมชม 
5.  การท านุบ ารุง 
2.7  วันขึ้นปีใหม่ 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  การเฉลิมฉลอง 
3.  การท าบัตรอวยพร 
4.  การปฏิบัติตน 
5.  การท าบุญตักบาตร 

 
 
 

1 สัปดำห ์
 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำระท่ี 3 
ธรรมชำติรอบตัว 

2.8  วันเด็ก 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  ค าขวัญ 
3.  กิจกรรมวันเด็ก 
4.  การปฏิบัติตนของเด็ก 
5.  หน้าที่รับผิดชอบของเด็ก 
2.9  จังหวัดของเรำ 
1.  ชื่อจังหวัดที่ตั้ง  
2.  ค าขวัญจังหวัด 
3.  บุคคลส าคัญ 
4.  สถานที่ส าคัญในจังหวัด 
5.  ประเพณีของจังหวัด 
2.10  เทศกำลลอยกระทง 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  การประดิษฐ์กระทง 
3.  การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
4.  เทศกาล 
5.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/สืบสานประเพณี 
 
3.1  ทะเลบำงเสร่ 
1.  ประวัติความเป็นมา 
2.  สถานที่ตั้ง 
3.  กิจกรรม 
4.  สัตว์ในทะเล 
5.  การอนุรักษ์ทะเลบางเสร่ 
3.2  ฤดูฝน 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

10 สัปดำห์ 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 

สัปดำห์ 
1 สัปดำห ์
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1.  ความหมาย 
2.  ลักษณะอากาศ 
3.  วัฏจักรของฝน 
4.  การแต่งกาย 
5.  การปฏิบัติตน 
3.3  สัตว์โลกน่ำรู้ 
1.  ความหมาย 
2.  ประเภทของสัตว์ 
3.  สัตว์ป่า 
4.  สัตว์เลี้ยง5.  ประโยชน์ 

 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 3.4 ต้นไม้ที่รัก 

1.  ต้นไม้ที่รู้จัก / ประเภท 
2.  ส่วนประกอบของต้นไม้ 
3.  การปลูกและดูแลรักษา 
4.  ประโยชน์ของต้นไม้ 
5.  การขยายพันธุ์ 
3.5  แมลง 
1.  ความหมาย 
2.  แมลงชนิดต่างๆ 
3.  ลักษณะของแมลง 
4. ถิ่นที่พบ 
5. ประโยชน์/โทษ 
3.6  ฤดูหนำว 
1.  ความหมาย 
2.  ลักษณะอากาศ 
3.  ช่วงเวลา 
4.  การแต่งกาย 
5.  การปฏิบัติตน 
3.7  กลำงวัน/กลำงคืน 
1.  ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน 
2.  ลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
3.  ปรากฏการน้ าขึ้นน้ าลง 
4.  การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน 
5.  การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
3.8 ไม้ดอกไม้ประดับ  
1.  ไม้ดอกไม้ประดับที่รู้จัก / ประเภท 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห์ 
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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2.  ส่วนประกอบของไม้ดอกไม้ประดับ 
3.  การปลูกและดูแลรักษา 
4.  ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ 
5.  การขยายพันธุ์ 
3.9  น้ ำ ดิน หิน 
1. ความหมาย 
2. ความส าคัญ  
3. การทดลอง 
4. ประโยชน์ 
5. การอนุรักษ์ 

 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 

สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
สำระท่ี 4  
สิ่งต่ำง ๆ 
รอบตัวเด็ก 
 

3.10 อำกำศ 
1. ความหมายของอากาศ 
2. ความส าคัญของอากาศ 
3. การทดลอง 
4. ประโยชน์  
5. การอนุรักษ์ 
4.1 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
1.  รูปทรงเรขาคณิต 
2.  จ านวนและตัวเลข 
3.  การเรียงล าดับ 
4.  การจ าแนก เปรียบเทียบ จ านวน 
5.  การนับเวลา   
4.2  คมนำคมไทย ใน AEC 
1.  ความหมายของการคมนาคม 
2.  ประเภทของการคมนาคม 
3.  ความปลอดภัยในการเดินทาง 
4.  ประโยชน์และโทษ  
5.  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
4.3  อำชีพในฝัน 
1.  ความหมาย 
2.  ความส าคัญ 
3.  อาชีพต่างๆ 
4.  หน้าที่ของอาชีพต่างๆ 
5.  อาชีพในฝัน 
4.4 สีแสนสวย 
1.  แม่สีน่ารู้และการผสมสี 

1 สัปดำห ์
 
 
 

 
 

10 สัปดำห์ 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 

 
1 สัปดำห ์

 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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2.  สีจากธรรมชาติ 
3.  สีจากการสังเคราะห์ 
4.  การดูแลรักษา 
5.  ประโยชน์และโทษ 
4.5 ตำวิเศษ 
1.  ความหมายของขยะ 
2.  ที่มาของขยะ 
3.  ประเภทของขยะ 
4.  ประโยชน์และโทษของขยะ 
5.  การก าจัดขยะ 

 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 

 
สำระ เนื้อหำ/สำระ เวลำเรียน/สัปดำห์ 

 4.6 ปลำข้ำวสำร 
1.  ที่อยู่อาศัย การด ารงชีวิตของปลา 
2.  ชื่อ รูปร่างลักษณะของปลา 
3.  อาหารของปลา 
4.  ประโยชน์ของปลา 
5.  เครื่องมือที่ใช้ในการจับปลา 
4.7  หำงเครื่องบำงเสร่ 
1.  ประวัติ 
2.  บุคคลส าคัญ 
3.  ท่าเต้นแบบดั้งเดิม 
4.  การแต่งกาย 
5.  อาชีพ/รายได้เสริม 
4.8 วิทยำศำสตร์น่ำรู้ 
1.  แสง 
2.  การจมการลอย 
3.  แว่นขยาย 
4.  เสียง 
5.  ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
4.9  เทคโนโลยีกำรติดต่อสื่อสำร 
1.  ความหมายของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
2.  ความส าคัญของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
3.  ประเภทของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
4.  ประโยชน์ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
5.  โทษของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
4.10  ยำนพำหนะยุค 4.0 
1.  ชื่อยานพาหนะทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
 
 
 
 
 

1 สัปดำห ์
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2.  ความส าคัญของยานพาหนะ 
3.  การปฏิบัติตามกฎจราจร 
4.  การดูแลรักษายานพาหนะ 
5.  ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 
 
 
 

สำระกำรเรียนรู้  
ทั้ง 4 สำระ 

รวม 40  สัปดำห์ 

 
ตำรำงกิจกรรมประจ ำวันระดับปฐมวัย(อนุบำล 2-3) 

 

เวลำ กิจกรรม 

07.00-08.00น. รับเด็ก ตรวจสุขภาพ 

 
08.00-08.30น. 

เข้าแถวเคารพธงชาติ  
สวดมนต์ 
สนทนายามเช้า 
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

08.30-08.50น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

08.50-09.00น. กิจกรรมดื่มน้ าสมองไวใจสงบ 

09.00-09.20น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

09.20-09.40น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

09.40-10.20น. กิจกรรมการเล่นตามมุม, เกมการศึกษา 

10.20-11.00น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

11.00-12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แปรงฟัน) 

12.00-14.00น. นอนพักผ่อน 

14.00-14.20น. เก็บท่ีนอน ล้างหน้า ดื่มนม 

14.20-13.00น. กิจกรรมเล่านิทาน 

13.00น. เตรียมตัวกลับบ้าน 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน  หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่   พุทธศักรำช  2564 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   พุทธศักรำช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาการค านวณ 

80 

- 

80 

- 

80 

- 

120 

- 

120 

- 

120 

- 

120 (3 นก.) 

40  (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

40  (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

40  (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- สังคมศึกษาฯ 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

120 

40 

80 

160 (4 นก.) 

40  (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 

40  (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 

40  (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40 40 40 80 80 80 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
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การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

120 

 

120 

 

120 

 

80 80 80 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรยีน  

รายวิชาพื้นฐาน 

 

 

840 840 840 840 840 840 880  

(22 นก.) 

880  

(22 นก.) 

880  

(22 นก.) 

รำยวิชำ เพ่ิมเติม  

หน้าท่ีพลเมือง 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ทักษะการคิดค านวณ 

ทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

งานอาชีพ 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40  

80 

- 

- 

- 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

รวมรายวิชาเพิ่มเตมิ 120 120 120 120 120 120 200 200 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   

กิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมชุมนมุ 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน ์

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

30 

10 

 

40 

40 

25 

15 

 

40 

40 

25 

15 

 

40 

40 

25 

15 

 

รวมเวลาเรยีน  120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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6. สรุปข้อมูลผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 6.1ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
  ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

 
ระดับคณุภาพ/ ร้อยละ 

 
1.ด้านร่างกาย 74 ยอดเยี่ยม 95.27 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 74 ยอดเยี่ยม 96.40 
3.ด้านสังคม 74 ยอดเยี่ยม 96.40 
4.ด้านสติปญัญา 74 ยอดเยี่ยม 93.24 

 6.2ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3   ขึ้นไป  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ / จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป / รอ้ยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึน้ไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึน้ไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึน้ไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึน้ไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึน้ไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึน้ไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 
53 52 98.11 42 31 78.31 63 51 80.95 69 50 72.46 47 45 95.74 71 48 67.61 

คณิตศาสตร์ 
53 50 94.34 42 30 71.43 63 46 73.02 69 54 78.26 47 41 87.23 71 39 54.93 

วิทยาศาสตร์ 
53 52 98.11 42 31 73.81 63 53 84.13 69 34 49.28 47 35 74.47 71 53 74.65 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

53 50 94.34 42 33 78.57 63 54 85.71 69 67 97.10 47 44 93.62 71 50 70.42 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

รวมเวลำเรียน
ทั้งหมด 

1080 1080 1080 1080 1080 1080 1200 1200 1200 
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ประวัติศาสตร์ 
53 50 94.34 42 37 88.10 63 56 88.89 69 49 71.01 47 46 97.87 71 53 74.65 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

53 53 100.00 42 39 92.86 63 57 90.48 69 56 81.16 47 46 97.87 71 60 84.51 

ศิลปะ 
53 32 60.38 42 32 76.19 63 49 77.78 69 45 65.22 47 18 38.30 71 38 53.52 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

53 29 54.72 42 23 54.76 63 56 88.89 69 46 66.67 47 33 70.21 71 42 59.15 

ภาษาอังกฤษ 
53 23 43.40 42 20 47.62 63 50 79.37 69 52 75.36 47 28 59.57 71 39 54.93 

หน้าที่พลเมือง 
53 38 71.70 42 15 35.71 63 51 80.95 69 36 52.17 47 26 55.32 71 38 53.52 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

53 27 50.94 42 15 35.71 63 51 80.95 69 36 52.17 47 26 55.32 71 38 53.52 

 

2.)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3  ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

 

จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ / จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป / ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 

เข
้ำส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้ำส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้ำส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 112 67 59.82 91 44 48.35 76 48 63.16 

คณิตศาสตร ์ 112 26 23.21 91 31 34.07 76 35 46.05 

วิทยาศาสตร ์ 112 43 38.39 91 30 32.97 76 30 39.47 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 112 86 76.79 91 45 49.45 76 57 76.32 

ประวัติศาสตร ์ 112 82 73.21 91 83 91.21 76 69 90.79 

สุขศึกษาและพลศึกษา 112 93 83.04 91 79 86.81 76 70 92.11 

ศิลปะ 112 95 84.82 91 62 68.13 76 69 90.79 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 112 91 81.25 91 87 95.60 76 73 96.05 

ภาษาอังกฤษ 112 32 28.57 91 50 54.95 76 54 71.05 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 112 28 25.00 91 64 70.33 76 55 72.37 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 112 21 18.75 91 41 45.05 76 46 60.53 

ทักษะการคิดค านวณ 112 37 33.04 91 34 37.36 76 18 23.68 
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ทักษะทางวิทยาศาสตร ์ 112 78 69.64 91 47 51.65 76 55 72.37 

หน้าท่ีพลเมือง 112 94 83.93 91 78 85.71 76 72 94.74 

งานอาชีพ 112 94 83.93 91 86 94.51 76 72 94.74 

 

 

 

 

 

7.  สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100.00 - - - - - - 
ป.2 42 21 50.00 21 50.00 - - - - 
ป.3 63 37 58.73 24 38.10 - - - - 
ป.4 69 68 98.55 1 1.45 - - - - 
ป.5 47 34 72.34 10 21.28 3 6.38 - - 
ป.6 71 50 70.42 21 29.58 - - - - 
ม.1 112 58 51.78 53 47.32 1 0.89 - - 
ม.2 91 63 69.23 25 27.47 3 3.30 - - 
ม.3 76 58 76.31 11 14.47 7 9.21 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 518 74.21 166 23.78 14 2.01 - - 

8.  สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับ 
ชั้น 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ำรับ 

กำร
ประเมิน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน  

ผู้เรียน 
ไม่จบ

หลักสูตร 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม รวม 
รวมผู้เรียนที่มีผล

กำรประเมิน 
ในระดับดขีึ้นไป 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 - - - - 29 54.71 24 45.29 53 100 53 100 
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ป.2 42 - - 4 9.52 11 26.19 27 64.28 42 100 38 90.48 
ป.3 63 - - 9 14.28 24 38.10 30 47.62 63 100 54 85.71 
ป.4 69 - - 3 4.35 52 75.36 14 20.29 69 100 66 95.65 
ป.5 47 - - - - 30 63.83 17 36.17 47 100 47 100 
ป.6 71 - - - - 29 40.84 42 59.16 71 100 71 100 
ม.1 112 - - 13 11.61 58 51.79 41 36.60 112 100 99 88.39 
ม.2 91 - - 8 8.79 31 34.07 52 57.14 91 100 83 91.21 
ม.3 76 - - 5 6.58 22 28.95 49 64.47 76 100 71 93.42 
รวม/
เฉลี่ย

ร้อยละ 
698 - - 42 6.02 286 40.97 370 53.01 698 100 656 93.98 

 

 

9.  สรุปผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100 - - 
ป.2 42 42 100 - - 
ป.3 63 63 100 - - 
ป.4 69 69 100 - - 
ป.5 47 47 100 - - 
ป.6 71 71 100 - - 
ม.1 112 112 100 - - 
ม.2 91 91 100 - - 
ม.3 76 76 100 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 698 100 - - 

10.  ผลกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้ำนปีกำรศึกษำ 2564 
 10.1 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคณุภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100 - - 
ป.2 42 42 100 - - 
ป.3 63 63 100 - - 
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ป.4 69 69 100 - - 
ป.5 47 47 100 - - 
ป.6 71 71 100 - - 
ม.1 112 112 100 - - 
ม.2 91 91 100 - - 
ม.3 76 76 100 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 698 100 - - 

  

 

 

 

 

 10.2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคณุภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100 - - 
ป.2 42 42 100 - - 
ป.3 63 63 100 - - 
ป.4 69 69 100 - - 
ป.5 47 47 100 - - 
ป.6 71 71 100 - - 
ม.1 112 112 100 - - 
ม.2 91 91 100 - - 
ม.3 76 76 100 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 698 100 - - 

 10.3 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคณุภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100 - - 
ป.2 42 42 100 - - 
ป.3 63 63 100 - - 
ป.4 69 69 100 - - 
ป.5 47 47 100 - - 
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ป.6 71 71 100 - - 
ม.1 112 112 100 - - 
ม.2 91 91 100 - - 
ม.3 76 76 100 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 698 100 - - 

  

 

 

 

 

 10.4 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคณุภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100 - - 
ป.2 42 42 100 - - 
ป.3 63 63 100 - - 
ป.4 69 69 100 - - 
ป.5 47 47 100 - - 
ป.6 71 71 100 - - 
ม.1 112 112 100 - - 
ม.2 91 91 100 - - 
ม.3 76 76 100 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 698 100 - - 

 10.5 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคณุภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 53 53 100 - - 
ป.2 42 42 100 - - 
ป.3 63 63 100 - - 
ป.4 69 69 100 - - 
ป.5 47 47 100 - - 
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ป.6 71 71 100 - - 
ม.1 112 112 100 - - 
ม.2 91 91 100 - - 
ม.3 76 76 100 - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 698 698 100 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
 11.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก  ประเมินวันที่ 22-24 กันยายน 2546 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคณุภาพ 

ควรปรับปรุง พอใช้ ดี 
ด้ำนผู้เรียน 
มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   

 

มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ        
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมีวสิัยทัศน ์   

 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  

 

มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 

มาตรฐานที่  9 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้
และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

มาตรฐานที่  10 ผู้เรยีนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
  

 

มาตรฐานที่  12 ผู้เรยีนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะดนตรี และกีฬา 
  

 

ด้ำนครูผู้สอน 
มาตรฐานที่  22ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมปีระสิทธิภาพ              

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 

มาตรฐานที่  24ครูมีคณุวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครเูพียงพอ 
  

 

ด้ำนผู้บริหำร 
มาตรฐานที่  13สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ

ครบวงจรให้บรรลเุป้าหมายการศกึษา   
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มาตรฐานที่  14สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา   

 

มาตรฐานที่  18สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน           
เป็นส าคญั   

 

มาตรฐานที่  20ผู้บรหิารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ 
  

 

มาตรฐานที่  25 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรยีน       
การสอนที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้   

 

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
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 11.2ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง  ประเมินวันที่4-6  กรกฎาคม 2549 
  1)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  รอบสอง 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้ำนผู้เรียน 
มาตรฐานที่  1ผู้เรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่  2ผู้เรียนมสีุขนิสยั  สขุภาพกาย  และสุขภาพจติที่ดี     
มาตรฐานที่  3ผู้เรียนมคีวามสนใจกิจกรรมด้านศลิปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว     
มาตรฐานที่  4ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์     
มาตรฐานที่  5ผู้เรียนมคีวามรู้ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน     
มาตรฐานที่  6ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รกัการอ่าน  และพัฒนาตนเอง     
มาตรฐานที่  7ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นได้และชื่นชมในผลงานของตนเอง     
ด้ำนครู 
มาตรฐานที่  8ครูมคีุณวุฒิ/ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบและมีครูเพียงพอ     
มาตรฐานที่  9ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ             

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ด้ำนผู้บริหำร 
มาตรฐานที่  10ผู้บรหิารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่  11สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และบริหารงานอย่างเป็นระบบ

ครบวงจรให้บรรลเุป้าหมายการศกึษา     
มาตรฐานที่  12สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน         

เป็นส าคญั     
มาตรฐานที่  13สถานศึกษามหีลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรยีนการ

สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้     
มาตรฐานที่  14สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา     

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย              
อยู่ในระดับคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง     ไม่รับรอง 
 กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปต่ ากว่า                  
3 ใน 4 ของมาตรฐานที่ประเมิน  กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่า  11  มาตรฐานใน 14 มาตรฐาน 
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  2)  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  รอบสอง 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้ำนผู้เรียน 
มาตรฐานที่  1ผู้เรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่  2ผู้เรียนมสีุขนิสยั  สขุภาพกาย  และสุขภาพจติที่ดี     
มาตรฐานที่  3ผู้เรียนมสีุนทรยีภาพ  และลักษณะนิสยัด้านศลิปะ  ดนตรี  และกีฬา     
มาตรฐานที่  4ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  คิดไตรต่รอง  และมีวิสยัทัศน์     
มาตรฐานที่  5ผู้เรียนมคีวามรู้ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่  6ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้  และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง     
มาตรฐานที่  7ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     
ด้ำนครู 
มาตรฐานที่  8ครูมคีุณวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครเูพียงพอ     
มาตรฐานที่  9ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ          

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ด้ำนผู้บริหำร 
มาตรฐานที่  10ผู้บรหิารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา    

 

มาตรฐานที่  11สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรให้บรรลเุป้าหมายการศกึษา    

 

มาตรฐานที่  12สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน          
เป็นส าคญั    

 

มาตรฐานที่  13สถานศึกษามหีลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรยีนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้     

มาตรฐานที่  14สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา     

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
อยู่ในระดับคุณภาพ  ไม่ได้มาตรฐาน 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง      ไม่รับรอง 
 กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก  สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปต่ ากว่า                  
3 ใน 4 ของมาตรฐานที่ประเมิน  กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่า  11  มาตรฐานใน 14 มาตรฐาน  
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 11.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  ประเมินวันที่29-30 มิถุนายน,                
1 กรกฎาคม 2554 
  1)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  รอบสำม 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคณุภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวยั      
ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย      
ตัวบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป      
ตัวบ่งช้ีที่  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  8ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่  9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ           
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาปฐมวัย              
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก.......................................................................................................  
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  2)  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รอบสำม 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับประถมศกึษา ระดับคณุภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี      
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์      
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคิดเป็นท าเปน็      
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่  6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ    ต้น

สังกัด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ   

และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน              

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท              

ของสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
อยู่ในระดับคุณภาพดี 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก................................................................ ....................................... 
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3)  ข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  
จุดเด่น 
1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ชอบออกก าลังกาย เล่นกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ  

วอลเลย์บอลมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในชุมชนว่ามี 
ความประพฤติเรียบร้อย บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์สม่ าเสมอ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                
อย่างต่อเนื่องจากการอ่านและการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตมีความสามารถทางด้านการคิดและการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการน าโครงการวิถีพุทธมาพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาจนบรรลุวัตถุประสงค์ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่จะผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม ด ารงความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะจนเป็นจุดเด่นของสถานศึกษา 
 2.มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถมีประสิทธิภาพในการบริหารไปจัดการตามบทบาทหน้าที่ 
ทั้ง4งาน ได้แก่งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ให้ความร่มรื่นสวยงามสะดุดตา ถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
 3.มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ ากว่า20ชั่วโมงต่อปี มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ มี
การประเมินผลแบบการจัดการเรียนรู้ ประเมินแบบทดสอบครบถ้วนอย่างเป็นระบบ 
 4.มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปีล่าสุดระดับคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ได้แก่ สุขศึกษา ระดับปรับปรุง ได้แก่ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปะ 
 2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณน้อย 
 3. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ครูผู้สอนบางคนไม่ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลของผู้เรียน มาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้และน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้  
 4.มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนามากมายหลายโครงการมีความซับซ้อน บางโครงการไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ บางโครงการไม่ด าเนินการประเมินผลไว้เป็นเอกสาร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษาควรจัดประชุมท าความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่มีการตรวจสอบ เชื่อถือได้แก่

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา โดยเน้นความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างบ้านกับสถานศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนอย่างจริงจังยิ่งขึ้น การพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียนควรมุ่งเน้นผู้เรียนที่ไม่ค่อย
สนใจกิจกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และกีฬาควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจ ความ
ถนัดด้านนี้ไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนบางส่วนที่มีปัญหาเสี่ยงด้านบุหรี่ เกม ควรได้รับการดูแลให้ห่างไกล
จากปัจจัยเสี่ยง โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังมีการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สถานศึกษาได้
ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมน าคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามาเป็นแกนน าในการคิด 
การท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้แบบโครงงาน จะท าให้รู้
หลักการท าโครงงานและการรายงานผลการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้            บูรณาการโครงงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยโครงงานให้มากขึ้น  โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ควรจะเป็นโครงงาน
ที่ผู้เรียนสนใจหรือเพ่ือแก้ปัญหาของโรงเรียน ชุมชน และได้น าเสนอด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการพัฒนา
กิจกรรมอันที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเป็น ท าเป็นท าการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ โดยการจัดสอนเสริมตลอดปีการศึกษา มีการก าหนด
ช่วงเวลาเรียนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้ทุกคน และมีการทดสอบความรู้ผู้เรียนภาคเรียนละ 1ครั้ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ศิลปะ ควรจะพัฒนาสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูควรพัฒนาแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ 
ความสามารถผู้เรียนให้มีความสอดคล้องตามแนวของข้อสอบ O-NET ครบทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการทดสอบต่อไป ควรส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร 
ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน โครงการในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนเข้ามาบริหารงบประมาณให้มากข้ึน 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1) การประเมินศักยภาพครูควรประเมินตามเกณฑ์พิจารณาทั้ง 8ข้อ และมีการน าผล 
การประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับครูเป็นรายบุคคล 

2) การมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรครูควรท าควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และเข้มแข็ง 

3) พัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่การนิเทศเชิงคุณภาพมากกว่าการนิเทศเพ่ือประเมิน 
และตัดสิน 
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 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
1) สถานศึกษาควรน างานประกันคุณภาพภายใน บูรณาการเข้ากับงานประจ าของ

สถานศึกษาบุคลากรทุกฝ่ายรับรู้ และด าเนินการพัฒนาร่วมกัน 
2) สถานศึกษาควรพัฒนาจัดระบบบริหาร และสารสนเทศให้มีข้อมูลครบทุกด้าน เป็น

ปัจจุบันและทันกับการใช้งาน 
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11.3ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี  ประเมินวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
  1)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  รอบส่ี 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคณุภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวยั      
ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย      
ตัวบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป      
ตัวบ่งช้ีที่  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  8ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่  9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ           
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาปฐมวัย              
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก.......................................................................................................  
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  2)  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รอบสี่ 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับประถมศกึษา ระดับคณุภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี      
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์      
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคิดเป็นท าเปน็      
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่  6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ    ต้น

สังกัด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ   

และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน              

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท              

ของสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
อยู่ในระดับคุณภาพดี 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก.......................................................................................................  
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3). ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินรอบสี่ 
กำรศึกษำปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยระบุข้อมูลการด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพ PDCA ครบถ้วนและชัดเจน แต่เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลสารสนเทศในรายงาน
ประเมินตนเองไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น สถานศึกษาควรระบุสาเหตุที่ท า
ให้เด็กไม่ถึงร้อยละ 85 ที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมระบุแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยระบุเป็นโครงการและ
กิจกรรมที่ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ เช่น ครูควรดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงให้เด็กทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ใช้ค าถามให้เด็กคิดหาค าตอบจนเด็กเกิดทักษะ
การคิด ทักษะการแสวงาค าตอบด้วยตนเองเป็นรายบุคคล และประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนโดยการ
สังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์พูดคุย ตรวจสอบชิ้นงาน ผลงานและการน าเสนอผลงานด้วยวาจา เป็นต้น 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 สถานศึกษาควรระบุแนวทางพัฒนาของสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาพื้นที่การออกก าลัง
กายไม่เพียงพอให้ชัดเจนซึ่งระบุไว้ว่าเป็นจุดอ่อน เช่น จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเล่นเครื่องเล่นในร่ม 
ประเภทมุด ลอดปีนป่าย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในห้องเรียน จัดกิจกรรมให้เด็กเดินส ารวจ
เพ่ือสังเกตสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากได้ฝึกทักษะการสังเกตและส ารวจแล้ว เด็ก
ยังได้ออกก าลังกายขณะท ากิจกรรมด้วย ส่วนที่ระบุว่าเด็กเป็นโรคอ้วนนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลด้าน
คุณภาพของเด็กท่ีระบุว่าเด็ก ร้อยละ 94.91 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย และหากพบว่าเด็กท่ีมี
ปัญหาน้ าหนักเกินเกณฑ์นั้นมักเกิดจากพฤติกรรมการกิน จึงควรระบุแนวทางพัฒนาของสถานศึกษา
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น สถานศึกษาควรร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
การเฝ้าระวังและปรับแก้พฤติกรรมการกินของเด็กให้เด็กลดการรับประทานขนมกรุบกรอบ อาหาร
ส าเร็จ และก ากับ ติดตามให้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยการใช้
เพลง เป็นต้น 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลผลการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจน เช่น ครู
ร้อยละ 100 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เป็น
ต้น และควรระบุ ตัวอย่างประเด็นที่ครูบันทึกหลังการสอนและการน าผลการบันทึกไปแก้ไข เช่น ครู
พบว่าเด็กเลขที่ 5 มีพฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายเพื่อน ครูแก้ปัญหาโดยการกอดเด็กไว้และพูดว่า “ครูรู้
ว่าหนูโกรธ แต่เราไม่อนุญาตให้ตีกัน และครูก็ไม่อนุญาตให้เพ่ือนตีหนูเช่นกัน” หรือ “ห้องของเรามี
ข้อตกลงว่าหากใครตีเพ่ือนจะต้องแยกอยู่ตามล าพังที่มุมสงบ (Time Out: 1 นาทีต่อเด็กอายุ 1 ปี) 
เมื่อเด็กสงบแล้วครูจึงแนะน าให้รู้ว่า “การท าร้ายผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ไม่ดี เหมือนเราก็ไม่ชอบให้คนอ่ืนท า
ร้ายเรา” เป็นต้น 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

สถานศึกษาควรระบุในรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจนว่าจะรักษาระดับหรือยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร 
เพ่ือให้จุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียนที่ระบุว่า “นักเรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ” มีความยั่งยืน 
คงทน ควรระบุเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับผลการทดสอบ RT/ NT/ O-NET เช่น สูงขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เป็นต้น ควรเขียนแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ครอบคลุมทั้งจุดเด่นและจุดควรพัฒนา เช่น สถานศึกษามีจุดเด่นเรื่องผลการทดสอบ O-NET จะ
ยกระดับให้สูงขึ้นได้อย่างไร และจะรักษาระดับคุณภาพจุดเน้นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม” ได้อย่างไร และควรระบุด้วยว่าเสนอผลการพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบด้วยวิธีการใด ผู้ปกครองให้ข้อมูลป้อนกลับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างไร เป็นต้น 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม อาทิเช่น วิธีการด าเนินงาน
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิธีประเมินผล ผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาในรายงานการประเมินตนเองให้เห็นเหตุปัจจัยที่ท าให้โครงการบรรลุหรือไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป และควรเพิ่มเติมรายละเอียดกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล เป็นต้น 
และสถานศึกษาควรระบุกระบวนการการจัดเก็บและการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ชัดเจน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในการรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงที่ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนดี มี
คุณธรรม เลิศล้ าวิชาการตามจุดเน้น เพิ่มเติมรายละเอียดของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น 
วิเคราะห์ผลการประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและน ามาท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไร ครูมีการ
บันทึกหลังสอนหรือไม่ ใช้เครื่องมือส าหรับประเมินหลังสอนอะไรบ้าง และควรระบุวิธีการจัดการเรียน
การสอนผ่าน Application ต่างๆ ให้ชัดเจนน าแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บูรณา
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร โดยระบุด้วยว่า ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และโดยใคร และควร
ระบุสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ผลความส าเร็จของผู้เรียน ระดับ 3 ขึ้นไป ผลการทดสอบ RT/NT และ O-NET 
2-3 ปีเพื่อดูว่ามีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้อย่างไร ดีขึ้นหรือไม่ 

เพ่ิมเติมโรคติดต่อร้ายแรง แผนเผชิญเหตุ เพ่ิมในบทสรุป 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในการายงานการประเมินตนเองให้ครบถ้วน ได้แก่ โครงสร้างการ
บริหาร ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรระบุข้อมูลพื้นฐาน
ให้ครบถ้วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องพยาบาล ห้องอ่ืนๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และภูมปัญญาท้องถิ่น อัตราส่วนครูต่อเด็กและผู้เรียน อัตราส่วนห้องต่อเด็กและผู้เรียน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา และจ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปีการศึกษาที่
ประเมิน เพ่ือให้มีข้อมูลโอกาสและอุปสรรคตามบริบทของสถานศึกษา ควรระบุจุดเด่น จุดอ่อน ให้
สอดคล้องกับผลการประเมิน และระบุข้อมูลในแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐานให้
ชัดเจน ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ตัดสินใจปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 
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ภำคผนวก ข 

ประกำศและแนบท้ำยประกำศโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่   
เร่ือง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     2)  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ยอดเยี่ยม 
2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่ 3  กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
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ภำคผนวก ค 
รูปภำพโล่รำงวัลหรือเกียรติคุณบัตรผลงำน 

ของโรงเรียน/บุคลำกร/นักเรียนที่สูงกว่ำระดับโรงเรียน 
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เกียรติบัตรผู้บริหำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

 
สังกัด รำยกำร 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน                              
ประจ าปีการศึกษา 2564/1 ตุลาคม 2564 

รางวัล ผู้บริหารที่เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีพุทธศักราช 2564/ 16 มกราคม 2565 

รางวัล ผู้อุทิศตนและท าคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัด
การศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2564/ 16 มกราคม 2565 

 
 

เกียรติบัตร “ครูดีของแผ่นดินขั้นดินขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
นางสาวพิมภาวรรณ โทสันเทียะ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นางสาววรากร  อัครจรัสโรจน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นางกชวรรณ  สัยอีเม้ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นางอรชร  สิงห์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นางยุพิน  สุกแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

 

โล่รำงวัล  “ครูดีในดวงใจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564” 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

นางสาวสุดธิดา  ชาลีเชียงพิณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นางสาวจิราวัลย์  พิมพ์บาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นางอรชร  สิงห์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

 

เกียรติบัตร  “ครูดีศรีชล 3”กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

นางสาวพิมภาวรรณ  โทสันทียะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
 

เกียรติบัตรผู้ท ำคุณประโยชน์อย่ำงดียิ่งในกำรจัดกำรศึกษำ 
ชื่อ-สกุล รำยกำร 

นางจุฑาทิพย์  สันติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
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เกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีศรีชล 3 ระดับอ ำเภอ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศประจ ำปี 2565” 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

 

เกียรติบัตร “ครูดีศรีอ ำเภอสัตหีบ ประจ ำปี 2564” 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นางสาวอุมา  เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
นายทิฆัมพร  งามพงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
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ภำคผนวก ง 
ค ำสั่งคณะท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 
คณะท ำงำน 

 
ที่ปรึกษำ 

นางสาวณภัทร  ทวีผลดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่       ประธาน 
นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่        รองประธาน 

คณะท ำงำน 
นางสาวณภัทร  ทวีผลด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านบางเสร ่      ประธาน 
นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านบางเสร่                    รองประธาน 
นางยุพิน  สุกแก้ว  หัวหน้างานบริหารวิชาการ                  กรรมการ 
นางสาวจิราวลัย์  พิมพ์บาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร ่       กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร ่        กรรมการ 
นางสาวโสรยา  เสลานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร ่        กรรมการ 
นางสาวอัจฉราพร  เทศศริ ิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร ่    กรรมการและเลขานุการ 
นางกชวรรณ  สัยอีเม้ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร ่       ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

ออกแบบปก 
นางนิภาวรรณ  เขตจ านันต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการ  

บรรณำธิกำรกิจ 
นางสาวณภัทร  ทวีผลดี 
นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 

ประธาน 
รองประธาน 
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