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  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจ า        
ปีการศึกษา 2562 จัดท าขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ท่ีให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา       
และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562   
ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และสรุปผล                    
แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย                   
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายท่ีก าหนด ท้ังนี้ขอขอบคุ ณ คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และศึกษานิเทศก์ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป  
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สำรบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหำร 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 8 
ข้อมูลท่ัวไป 8 
ข้อมูลด้านการบริหาร 8 
ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 11 
ข้อมูลนักเรียน 12 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 14 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  15 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  16 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 18 
ข้อมูลด้านชุมชน 20 
ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 20 
ข้อมูลชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 21 
ผลประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม พ.ศ.2555 24 
ส่วนที ่2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   34 
ระดับปฐมวัย 34 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 34 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 41 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 46 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 51 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 51 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 84 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 91 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ 98 
ระดับปฐมวัย  98 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 101 
ภำคผนวก 104 
ประกาศโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เรื่อง  การใช้มาตรฐาน และค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 105 
ก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย / ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 106 
ค าส่ังโรงเรียนวัดถนนกะเพรา แต่งต้ังคณะท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี 2562 126 
การบรรลุเป้าหมายตามผลการประเมิน 129 



  
บทสรุปผู้บริหำร  

 
  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ต้ังอยู่หมู่ 4 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นสถานศึกษาขนาด
กลาง จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันอนุบาล 2 – ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6) มี
นักเรียนจ านวน 127 คน ประกอบด้วยเด็กปฐมวัย จ านวน 20 คน และผู้เรียนประถมศึกษา จ านวน 107 คน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครู 7 คน ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน 1 คน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา  ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นการด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกัน คุณภาพการศึกษา                
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ บริบท ปัญหาและความต้องการโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี                     
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. ปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  4. จัดให้มีการวัดผล ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
  5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และน าผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา / ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
    

  ผลกำรด ำเนินงำน 
   

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
2. หลักฐานสนับสนุน 

 
 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เป็นโรงเรียนน าร่องในโครงการโรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ระยอง เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมีบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เป็น School Partner โครงการสานอนาคต
การศึกษา CONNEXT ED  บริษัท ไอ อาร์ พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็น School Partner เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
SMT ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ร่วมกันด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา บริบทของโรงเรียน         
การนิเทศ ติดตามผล และประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการจัดประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเอกชน เพื่อวางแผนและ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของเด็กและผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี           
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้ับเด็ก และยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น ตามความต้องการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและการปฏิรูปการศึกษาในระดับชาติ  
พร้อมท้ัง จัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา                           



3 
 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยใช้รูปแบบใน             
การบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา  (KAPRAO Model) ซึ่ งประกอบไปด้วย                     
K – Knowledge Management (การจัดการความรู้) A – After Action Review (การทบทวนหลังกิจกรรม)  
P – Participation (การมีส่วนร่วม)  R – Responsibility (ความรับผิดชอบ) A – Active and Attitude              
(การลงมือกระท าแบบมีพลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่าร่วมกัน) O – Organizing (การจัดองค์กร) ซึ่งเป็นการ
บริหารท่ีมีส่วนร่วมแบบมีพลัง โดยการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาองค์กร   ด้วยความมี
ส านักรับผิดชอบร่วมกัน และเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีท าร่วมกัน จนสามารถพัฒนาองค์กรหรือโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพต่อไป  โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
ผลกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
 
  มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 

ด้านคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย     
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยภาพรวมเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ ใส่ใจสุขภาพ สุขภาพ
แข็งแรง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากภัย ยาเสพติด 
เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว มีความร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้ง ช่ังใจ อดทนในการ
รอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีพัฒนาการทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
เด็กส่วนใหญ่มีทักษะกระบวนพื้นฐานการทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี รู้จักถาม และกล้าแสดงความคิดเห็น โดยเด็ก
ระดับปฐมวัย 20 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีน้ าหนักส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ร้อยละ 94 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 
100 ของเด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 ของเด็กมี
พัฒนาการทางด้านสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  

 
  มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา           
ได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  
ประกอบไปด้วย  Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
ร่วมกับการบริหารงานในรูปแบบ KAPRAO Model ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา  ซึ่งประกอบไปด้วย                  
K – Knowledge Management (การจัดการความรู้) A – After Action Review (การทบทวนหลังกิจกรรม) 
P – Participation (การมีส่วนร่วม)  R – Responsibility (ความรับผิดชอบ) A – Active and Attitude   
(การลงมือกระท าแบบมีพลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่าร่วมกัน) O – Organizing (การจัดองค์กร) ซึ่งเป็น          
การบริหารท่ีมีส่วนร่วมแบบมีพลัง โดยเน้นกระบวนการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนา
องค์กร ด้วยการมีส านักรับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของสรรพส่ิง และส่ิงท่ีท าร่วมกัน จนสามารถพัฒนา
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สถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีมีความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยด้าน
กระบวนการจัดการบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ได้จัดท าหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2562 รวมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย ท่ีมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียม ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ได้จัดข้าราชการครู 
เป็นครูประจ าช้ัน และจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งเพียงพอต่อเด็กท้ัง 2 ระดับช้ัน  ส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
ให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 100 ล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล                          
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีค านึงถึงความปลอดภัย         
ของเด็ก  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติ หรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กและครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  มีระบบบริหารคุณภาพ             
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรยีนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูร้อยละ 100 มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกดัอย่างต่อเนื่อง  
 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีการจัดประสบการณ์           

ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการในทุกๆด้านได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยด้านร่างกาย ครูสามารถจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง  เพื่อพัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกายเด็ก ได้อย่าง
เหมาะสมตามจินตนาการ ท าให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ครูสามารถจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นเสรี 
เล่นตามมุม เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ ด้านสังคม  ครูสามารถ     จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กจิกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นเสรี เล่นตามมุม เพื่อพัฒนา ด้านสังคม ท าให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเอง         
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา 
ครูสามารถจัดกิจกรรม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา ท าให้
เด็กมีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย นอกจากนั้นครูยังมีการสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ได้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติ
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จริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย 
เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยี                 
ท่ีเหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่เด็ก  ห้องเรียนมี
บรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกัน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ยังจัด
บรรยากาศให้ห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศ  แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้            
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  รวมทั้งครู
ยังมีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  เป็นการวัดและประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงของ
ผู้เรียน โดยการสังเกต สนทนา สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมผลงานหรือ ช้ินงานในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน                   
ท่ีผู้เรียนแสดงออก เพื่อเป็นการเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนในระดับต่อไป โดยใช้วิธีการประเมินผลท่ี
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก โดยครูเป็นผู้สังเกต ขณะเด็กท ากิจกรรม  การบันทึก
พฤติกรรมของเด็ก โดยการสัมภาษณ์ สารสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยผ่านสมุดรายงาน 
พฤติกรรม  สอบถามพฤติกรรมเด็ก จากผู้ปกครองในวันนัดประเมินพฒันาการ การให้ความร่วมมือ                 
และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเด็ก การสนทนา โต้ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสม 
การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การใช้แบบทบทวนเนื้อหาตามหน่วยการเรียนการสอน การรวบรวมผลงาน      
ในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครูเป็นผู้จัดเก็บผลงานการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนท่ี
เด็กเลือก ส่วนท่ีผู้ปกครองเลือก และส่วนท่ีครูเป็นผู้เลือก ผลงานท้ังสามส่วนนี้ จะถูกรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน 
และน าแฟ้มผลงานมาจัดแสดงใน งานนิทรรศการผลงานของเราของโรงเรียน 
 
ผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
  มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน               
การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณารอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น                  
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการเก็บรวบรวมความรู้ 
ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
จนเกิดเป็นโครงงาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรมท้ังด้านวิชาการและด้านวิชาชีพขึ้น  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ มีความรู้ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียน           
มีความสามารถในการจัดการ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น นอกจากนั้นผู้เรียน
ยังมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เห็นได้จากการท่ีผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถปรับตัว ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายท้ังทางเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วิถีชีวิต  ประเพณี และวัฒนธรรมได้                
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และมีการดูแลรักษาสุภาพทางด้านร่างกาย เช่น ผู้เรียนมีร่างกายท่ีแข็งแรง โดยสังเกตจากการแปรงฟัน            
ล้างหน้า ตัดเล็บมือ เล็บเท้า การอาบน้ า ความสะอาดของเส้ือผ้า การดื่มนม การเลือกรับประทานอาหาร          
ท่ีสะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทางด้านจิตใจและสังคม  ผู้เรียนสามารถเลือกออกก าลังกายตามท่ีตนเองถนัด
และสนใจและสามารถเล่นกีฬาร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น   
 
  มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา             
ได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้ วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  ประกอบไปด้วย             
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ร่วมกับการ
บริหารงานในรูปแบบ KAPRAO Model ซึ่งประกอบไปด้วย K – Knowledge Management                 
(การจัดการความรู้)  A – After Action Review (การทบทวนหลังกิจกรรม) P – Participation               
(การมีส่วนร่วม) R – Responsibility (ความรับผิดชอบ) A – Active and Attitude (การลงมือกระท าแบบ      
มีพลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่าร่วมกัน) O – Organizing (การจัดองค์กร) ซึ่งเป็นการบริหารท่ีมีส่วนร่วม
แบบมีพลัง โดยมีภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
คณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท            
ไอ อาร์ พีซี จ ากัด (มหาชน) บุคคลท่ัวไป เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะ             
ในด้านการระดมทรัพยากร เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดถนนกะเพราเกิดอัคคีภัย บริเวณ         
ห้องพักครูและธุรการ จึงท าให้อาคารเรียน แบบ 017 ครุภัณฑ์ และเอกสารส าคัญภายในห้องพักครูเกิดความ
เสียหาย ผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์และระดมทรัพยากร และความช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชน ในก่อสร้าง
ห้องเรียนช่ัวคราว ห้องธุรการ และห้องพักครูต่างชาติจนสามารถน าพาโรงเรียนให้กลับมาสู่สภาพปกติได้
โดยเร็ว นักเรียนมีห้องเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ  
 
  มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ครูทุกคน            
ได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามจุดเน้นของโรงเรียน คือ โรงเรียน
สร้างสรรค์นวัตกรน้อยสู่ท้องถิ่น (Creative Innovator School) โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน เป็น 1,000 ช่ัวโมงต่อปี ปรับปรุงระเบียบการวัดประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
โรงเรียนในพืน้ท่ีนวัตกรรมการศึกษา ครูได้รับการฝึกอบรม ให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning           
และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเน้นทักษะ ASK  ครูได้เริ่มจากการศึกษา                     
และวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษา บริบทและความต้องการ 
ของชุมชนเป็นหลัก โดยจัดสัดส่วนจ านวนช่ัวโมง ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ วิชาชีวิตและวิชาการ ตามล าดับ 
นอกจากนั้นยังสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับศิษย์ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง และศิษย์กับศิษย์ ในห้องเรียน จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ให้ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล ได้เย่ียมบ้านนักเรียน สามารถน าผลการจัดกิจกรรมมาร่วมกันติดตาม 
ตรวจสอบ ออกแบบการเรียนรู้ ช่วยเหลือผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้  ครูทุกคนสามารถจัด
กระบวนการเรียนเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายวิชา 
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และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีบูรณาการ  4 วิชา ได้แก่ การงาน ฯ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและ
ศิลปะ ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ แผน IEP และ IIP เพื่อแก้ปัญหาการบกพร่องในการเรียนรู้ด้านภาษา             
และการคิดค านวณส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกคน ครูทุกคนสามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ            
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมท้ังน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในเรื่องท่ีตนไม่ถนัด และช านาญการเพียงพอ รวมทั้งครูทุกคนยังมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย                     
ในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และมีการ
แลกเปล่ียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ในกระบวนการ PLC เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้               
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกวันศุกร์ช่ัวโมงสุดท้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

           ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  
 1.1 ช่ือโรงเรียน วัดถนนกะเพรา  ต้ังอยู่  หมู่ 4 ต าบล เนินฆ้อ อ าเภอ แกลง จังหวัดระยอง  
รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์  038 - 697125 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   

1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
1.3 พื้นท่ีบริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 9 ต าบล เนินฆ้อ อ าเภอ แกลง จังหวัด ระยอง  
1.4 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เดิมช่ือ โรงเรียนบ้านถนนกะเพรา เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2481   

นางจ๊ิด เจริญรื่น ได้บริจาคท่ีดินจ านวน 5 ไร่ 80 ตารางวา ให้สร้างอาคารเรียนหลังแรก และสร้างเสร็จส้ินเมื่อ
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2482  ต่อมาในปี 2527 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 92 
ตารางวา  อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารช่ัวคราว ขนาด 7 x 3 ตารางวา เสาไม้เหลาชะโอน พื้นไม้ยางแดง 
หลังคามุงจากฝาไม้ระก า ใช้งานมาเป็นเวลา 18 ปี มีสภาพช ารุด จึงได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป.1 
พิเศษ เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2501  
 ปี 2522 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง และในปี 2525 ได้ต่อเติม           
ช้ันล่าง อีกจ านวน 4 ห้อง 
 ปี 2526 ได้รื้อถอนอาคาร ป.1 พิเศษ เพราะช ารุดทรุดโทรม และน าวัสดุท่ีใช้ได้ ไปสร้าง อาคาร
ห้องสมุด ขนาด 10 x 20 ตารางเมตร  ในปีเดียวกันได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26         
ขนาด 10 x 20 ตารางเมตร  
 วันท่ี 30 กันยายน  2533 นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาลอย  ได้ย้ายมา         
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 นางสาวปวีณา พุ่มพวง  ได้มาเข้ารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน                 
วัดถนนกะเพรา จนถึงปัจจุบัน 
 
 

2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 
 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ  นางสาวปวีณา  พุ่มพวง  อายุ 41 ปี 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
โทรศัพท์ 093-3244295  e-mail : paweena6155@gmail.com 

  

 

mailto:paweena6155@gmail.com
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3.ข้อมูลครูและบุคลำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563)                             

 

3.1 จ านวนบุคลากร    

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

ปีการศึกษา 2562 1 7 1 1 

 
 

      3.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
  

วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

จ านวน 7 3 0 
 

 

1

7

1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2562

ปริญญำตรี
70%

ปริญญำโท
30%

ปริญญำเอก
0%

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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     3.3 รายละเอียดครูและบุคลากรสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ท่ี 
ประเภทบุคลากร 

ช่ือ-สกุล 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
วิชาเอก ภาระงานสอน 

(ชม./สัปดาห์) ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

1 นางสาวปวีณา  พุ่มพวง -  - -  บริหารการศึกษา 5 

2 นางสาวศรัญญา งามสม -  -  - คอมพิวเตอร์ 23 

3 นางพรรณราย  บุญแผง -  -  - ประถมศึกษา 24 

4 นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล -  - -  
เทคโนโลยีการบรรจุ/

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
24 

5 นางสาวอารียา กุลกั้ง -  -  - สังคมศึกษา 22 

6 นางกฤษติกา  ถวิลค า -  -  - ภาษาไทย 17 

7 นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ -  -  - คณิตศาสตร์ 30 

8 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  

สวัสดี 

-  -  - - 23 

 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  

1 นายสนั่น  ศิริชนม์  - -  - ภาษาไทย 15 

 เจ้าหน้าท่ีธุรการ        

1 นางรดา  มุกดาสนิท -  - -  บริหารการศึกษา - 

        รวม 1 9 - 7 3   
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4. ข้อมูลนักเรียน 

 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2562  ดังนี้  
 1)  จ านวนนักเรียน  127 คน ( ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ) 
 2)  จ านวนนักเรียนจ าแนก ตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

อ.1 4 3 7 

อ.2 4 9 13 

รวมอนุบำล 8 12 20 

ป.1 4 8 12 

ป.2 9 4 13 

ป.3 11 12 23 

ป.4 13 9 22 

ป.5 19 6 25 

ป.6 9 3 12 

รวมประถมศึกษำ 65 42 107 

รวมทั้งหมด 73 54 127 
 

3) มีผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 19 คน 
4) มีผู้เรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน 
5) มีผู้เรียนปัญญาเลิศ  -  คน 
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5. วิสัยทัศน์ จุดเน้น พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ 
 

วิสัยทัศน์   

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา  เป็นโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี             
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา 
 

จุดเน้น 
โรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกรน้อยสู่สากล ( Creative Glocal Innovator School ) 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

5. ส่งเสริมครูสามารถจัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอย่าง            
มีคุณภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ  
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ี
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล มีทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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๗. สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 
ยุทธศำสตร์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563 จ านวน  3  ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

6. นวัตกรรมเด่นของโรงเรียน 

 ระดับปฐมวัย 
 ด้านเด็ก  : ศิลปะสร้างสรรค์ 
 ด้านครู  : กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ด้านผู้บริหาร : รูปแบบการบริหารงานแบบ TANONKAPRAO MODEL 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ด้านเด็ก  : โครงงาน 
 ด้านครู  : แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพ”หนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาขีพ” 
 ด้านผู้บริหาร : รูปแบบการบริหารงานแบบ TANONKAPRAO MODEL 
 

7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

 7.1 ผลการประเมินพัฒนาการ  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ร้อยละของเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป เปรียบเทียบข้อมูลปี

การศึกษา 2561-2562 
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 7.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2562 

 
8. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน  (Reading  Test  :  RT)   

 
   8.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ระดับ/รำยวิชำ อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เร่ือง 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 48.28 60.57 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 67.78 72.11 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 
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เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2562
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8.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 -2562 
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ปีกำรศึกษำ 2562

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด
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9. ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
ระดับประถมศึกษำปีที่ 3 (ยังไม่ประกำศ) 
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10. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 

 10.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 41.70 31.00 34.35 30.50 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 51.30 35.13 37.74 37.78 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับประถมศึกษำปีที่ 6

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ง 10.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2555 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ปี กศ. 2559 49.81 50.56 44.72 36.11 45.30

ปี กศ. 2560 42.90 31.00 38.40 32.50 36.20

ปี กศ. 2561 56.97 32.22 45.89 34.72 42.45

ปี กศ. 2562 41.70 31.00 34.35 30.50 34.39
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

ปีกำรศึกษำ 2559 - 2562

ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562
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 11. รำงวัลควำมส ำเร็จ ปี 2562 
 
ผลงำนของสถำนศึกษำ 
12. ผลโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เป็นโรงเรียนท่ีได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 เกียรติบัตรโดย สพป.ระยอง เขต 2ยนอกของสถำนศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2555 
 
ผลงำนของผู้บริหำร  
 นางสาวปวีณา  พุ่มพวง ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563  ส                    
พป.ระยอง เขต 2 

 

ผลงำนของครู  

 นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2563 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  สวัสดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับท่ี 37 กิจกรรม 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับท่ี 37 กิจกรรม การ
แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  สวัสดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 34 กิจกรรม                 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 นางสาวศรัญญา  งามสม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 34 กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 3 กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางสาวอารียา  กุลกั้ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวด
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางพรรณราย  บุญแผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวด
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางสาวศรัญญา  งามสม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางรดา  มุกดาสนิท ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  สวัสดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 17 กิจกรรมการ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นายพิชิตพล  ทาระขจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันเครื่อง
ร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 นางกฤษติกา  ถวิลค า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน
แบบเดินตาม ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
ผลงำนของนักเรียน 
 ระดับประเทศ 
 เด็กชายวีรภาพ  หาทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับท่ี 37 กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
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 เด็กชายศุภณัฐ  ชอบช่ืน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับท่ี 37 กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 เด็กชายธนภัทร์  โรมศรี ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 34 กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน
นานยิงยาง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 เด็กชายนพดล  ฉลอง ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 34 กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน
นานยิงยาง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ระดับเขตพื้นที่  
 เด็กชายวีรภัทร  สังวาลย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 3 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กชายชนาธิป  คงประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 3 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กชายกรวิชญ์  ต่ายชาวนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 3 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงไพลิน  ใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงชลธิชา  เขมะสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงผกาสินี  สุวรรณโชติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล า ดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญกอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงผกาสินี  สุวรรณโชติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงชลธิชา  เขมะสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 



23 
 

 เด็กชายประวีร์  รัตนวิจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่าง
ไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงสขิลา  รัตนวิจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่าง
ไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กชายสุทักษ์  บุญช่วย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กชายกึม  จีโอ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 เด็กหญิงนิตยา  ใจหาญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 17 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กหญิงศาตนันท์  สุมังคละ ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน
ตาม ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เด็กชายมงคล  แซ่เต๋ียว ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับท่ี 5 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม      
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงอภิชญา ธรรมศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑาประเภทรุ่นอายุ  10 ปี 
หญิง กิจกรรมกีฬานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เด็กชายสุทธิภัทร มั่งค่ัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมกีฬานักเรียน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เด็กชายชนาธิป คงประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมกีฬา
นักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เด็กชายแต้ม สุเทียน ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีห่างไกล
ยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ 

เด็กชายพิเชฐ ประคอง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ 

เด็กชายฐิติภัทร สัตย์อุดม ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติดและเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ 

เด็กหญิงพิชชาภา แซ่เต๋ียว ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

เด็กชายธนภัทร เนาว์ถึง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ 

เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยวงค์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
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เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ วอนเมือง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น  
ผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

เด็กชายธนวัฒน์ ตามสกุล ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ 

เด็กชายภานุวัฒน์ หาทรัพย์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์หอม ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 

เด็กหญิงกิมล้ัง โทรม ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีห่างไกล
ยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ 

เด็กหญิงมอม เปา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีห่างไกล         
ยาเสพติด และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

เด็กหญิงนิดานุช  ศรีทอง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 

เด็กชาย ธันวา ช่ืน ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กชายชโนทัย ฮิลล์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กชายนิด  เมอพินิด ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรื่น ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการ เป็นผู้ท่ี 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อและเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง พิยดา  รัตนวิจิตร ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี        
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กหญิง ตุลา  ฮาน ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กหญิง เปา  เอื้อ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กหญิง สุภาภรณ์  แซ่เต๋ียว ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด    

เด็กชายธนภูมิ เมตตา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการมีค่านิยมตาม
หลักของไทย 12 ประการ ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด,เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

เด็กชายณชพล เมตตา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น                
ผู้มีจิตสาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายกึม จีโอ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น                     
ผู้มีจิตสาธารณะท าประโยชน์แก่โรงเรียนด้านแข่งขันวาดภาพวาดภาพโปรแกรม Paint,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด
,เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
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เด็กหญิงรวินท์นิภา ไตรรัตนาธิคุณ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562               
ด้านการเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ
เพื่อน ครู โรงเรียน รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด,เป็นผู้มี
จิตสาธารณะ 

เด็กชายพีระพัฒน์ เย็นโภคา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายกิตติพศ มุกดาสนิท ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี 
จิตสาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายอนุภัทร ระวาดชัย ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น             
ผู้มีจิตสาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงคีรติ ปะส่ิงชอบ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการ                  
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีทอง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                          
ด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายพัสกร เย็นโภคา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562  ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย วรากร งามสม ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย สุทักษ์ บุญช่วย ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                       
ด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย สุทธิพงษ์  พวงมณี ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                  
ด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ และเป็นผู้ท่ีห่างไกล  ยาเสพติด 

เด็กหญิง อภิชญา ธรรมศรี เป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ          
มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือเพื่อน ครู โรงเรียน รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม           
และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด   

เด็กหญิง นันธิชา  ไชยมงคล ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น          
ผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง ศาตนันท์   สุมังคะละ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                        
ด้านการมีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือเพื่อน ครู โรงเรียน รู้จัก
แบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง กมลวรรณ  ปะส่ิงชอบ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                      
ด้านการเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพ
ติด 

เด็กหญิง สขิลา รัตนวิจิตร ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                              
ด้านการเป็นผู้ท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ มีจิตอาสา
ช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 
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เด็กชาย มงคล แซ่เต๋ียว ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น                  
ผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย ยู  เริน ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการ                                   
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย รที  เจียด ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการ                              
เป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทายมีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ และเป็นผู้ท่ี                      
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย ซาไก  ชล ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น                    
ผู้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชาย ไชยา  ชล ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการ                        
เป็นผู้มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ และเป็นผู้ท่ี                      
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง เปา  ต้น ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมีกิริยาวาจา
สุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละ และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง โต๊ด  แต้มโตด ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมีกิริยา
วาจาสุภาพ มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือเพื่อน ครู โรงเรียน รู้จัก
แบ่งปันและเสียสละเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง ดีนา ฮาน ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ รู้จักแบ่งปัน
และเสียสละ และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิง พิมล  รวย ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย มีพื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือเพื่อน รู้จักแบ่งปันและ
เสียสละ และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายกรวิชญ์ ต่ายชาวนา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
ความกตัญญู ดูแลผู้มีพระคุณ ไม่ท าให้ผู้มีพระคุณเดือดร้อน  

เด็กชายธีรภัทร ผลศิริ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 

เด็กชายรชต สังวาลย์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีห่างไกล
ยาเสพติด คือไม่เสพส่ิงเสพติดทุกชนิด หรือมั่วสุม เล่นการพนัน และติดเกมส์  

เด็กชายธีรศักดิ์ มานะ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน  

เด็กชายวัชพล กองทรัพย์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิตอ
สาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน  

เด็กชายพัสกร ระวาดชัย  ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                     
ด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน 

เด็กหญิงเกศแก้ว รื่นภิรมย์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 
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เด็กหญิงตมิศา เลสลีย์ ฮิลล์  ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                    
ด้านการเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 

เด็กชายวีรภาพ  หาทรัพย์  ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะท าประโยช์แก่โรงเรียนด้านการแข่งขันเครื่องร่อน,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายธนภัทร  โรมศรี ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                          
ด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะท าประโยช์แก่โรงเรียนด้านการแข่งขันเครื่องร่อน,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายประวีร์  รัตนวิจิตร ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายศุภณัฐ  ชอบช่ืน ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะท าประโยช์แก่โรงเรียนด้านการแข่งขันเครื่องร่อน,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายวิชัย  สอนวิชา ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายก้องภพ  รัตนวิจิตร ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายสุทธิภัทร  มั่งค่ัง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562  ด้านการเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายศุภณัฐ  พรมเลิส ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงนิตยา  ใจหาญ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
พื้นฐานของการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ และเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงผกาสินี  สุวรรณโชติ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงรอน  ชล ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ,เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายสุมิตร  มั่งค่ัง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสาช่วยเหลือครู เพื่อน โรงเรียน วัด และสังคม  โดยท ากิจกรรมท าความสะอาด
โรงเรียนด้วยตนเองในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนเป็นประจ า และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายนพดล ฉลอง ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสามีความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี  ช่วยเหลืองานโรงเรียน  
ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี เป็นผู้น าในการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความต้ังใจในกิจกรรมการแข่งขันเพื่อท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชาติ และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายบัญญพนต์  นาพันธ์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมี
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสามีความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี  ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี เป็นจิตอาสาในการช่วยดูแลสุนัขในโรงเรียน รับผิดชอบให้อาหารสุนัขทุกวัน และเป็น
ผู้หา่งไกลยาเสพติด 
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เด็กชายวีรภัทร  สังวาลย์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสามีความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี  ช่วยเหลืองานโรงเรียน       
ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี เป็นผู้น าในการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต         
มีความต้ังใจในกิจกรรมการแข่งขันเพื่อท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายชนาธิป  คงประเสริฐ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562                    
ด้านการเป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสามีความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี  
ช่วยเหลือ งานโรงเรียน ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี เป็นผู้น าในการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์              
ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความต้ังใจในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบผู้จัดการธนาคารโรงเรียน ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันฟุตบอลระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายธีรสันต์ ลอเรนส์ ฮิลล์ ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ี
มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสาช่วยเหลือครู เพื่อน โรงเรียน วัด และสังคมและเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญกอง คุณสมบัติเป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ จิตอาสามีความต้ังใจในการท างาน
ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี  ช่วยเหลือ งานโรงเรียน ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี เป็นผู้น า                          
ในการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความต้ังใจในกิจกรรมการแข่งขัน
เพื่อน าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับ
รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา การดี ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็น            
ผู้ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ มีการแสดงออกถึงการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู้น า          
ในการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน ปฏิบัติตามวินัยของโรงเรียน ใฝ่เรียนรู้ในการเรียนและการท างาน ใช้เงินอย่างประหยัด เมื่อ
ได้รับมอบหมายงานใดจะท าอย่างเต็มท่ีจนงานส าเร็จ ช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการร าไทย และเล่น
ดนตรีไทย และมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรยีน ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี แสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครอง
โดยการดูแลน้องแทนแม่ และเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กหญิงชลธิชา  เขมะสุข ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการ             
เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ มีการแสดงออกถึงการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์            
เป็นผู้น าในการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ปฏิบัติตามวินัยของโรงเรียน ใฝ่เรียนรู้ในการเรียนและการท างาน ใช้เงินอย่าง
ประหยัด เมื่อได้รับมอบหมายงานใดจะท าอย่างเต็มท่ีจนงานส าเร็จ ช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย          
โดยการร าไทย และเล่นดนตรีไทย และมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรียน ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี          
มีความต้ังใจในกิจกรรมการแข่งขันเพื่อท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และกิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นผู้ท่ีห่างไกลจากยาเสพติด 
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 เด็กหญิงไพลิน ใจดี ได้รับรางวัลเด็กดีสารภีทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านการเป็นผู้ท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ มีการแสดงออกถึงการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู้น า ในการ         
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบกิจกรรมร้านใบ
กะเพรา เบเกอรี่ ปฏิบัติตามวินัยของโรงเรียน ใฝ่เรียนรู้ในการเรียนและการท างาน ใช้เงินอย่างประหยัด             
เมื่อได้รับมอบหมายงานใดจะท าอย่างเต็มท่ีจนงานส าเร็จ ช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการร าไทย  
และเล่นดนตรีไทย และมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรียน ครู และเพื่อนเป็นอย่างดี       
 
12. ข้อมูลด้ำนชุมชน 

 
  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ต้ังอยู่หมู่ 4 ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง สภาพท่ีต้ังใกล้ทะเล  
การคมนาคมสะดวก  มีทัศนียภาพสวยงาม   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการประมง เช่น เล้ียง
กุ้ง  การหาหอย หาปู และประอาชีพค้าขายและรับจ้างท่ัวไป 
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวไป  คือ 
ประเพณีวันสงกรานต์  และงานเทศกาลท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี  4 
         ร้อยละ    70   ประกอบอาชีพ ประมง 
         ร้อยละ    100   นับถือศาสนาพุทธ 
         ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี  60,000  บาท 
 

            โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
   โอกาสของโรงเรียน  

– เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ท่ีสามารถเลือกใช้ต ารา
เรียนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาได้   

- เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซึ่ง
สนับสนุนโดยบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จ ากัด (มหาชน) ท าให้เกิดการร่ วมมือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพแก่ครู และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

- เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล  และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

- เป็นโรงเรียนคุณภาพ SMT ของ สสวท. ท าให้เกิดการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

- มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ข้อจ ากัดของโรงเรียน  
- ผู้ปกครองชาวกัมพูชา มีการโยกย้ายถิ่นฐานการประกอบอาชีพ หรือกลับประเทศเดิมอยู่เสมอ 
- มีครูไม่ครบช้ัน และไม่มีนักการภารโรง 
- ครูมีประสบการณ์น้อย และขาดการต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูส่วนใหญ่มี

ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดอื่นจึงมักมีการย้ายกลับภูมิล าเนาอยู่เสมอ 
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13. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
                

 แสดงจ ำนวนอำคำรเรียน  และอำคำรประกอบ 
 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

อาคารเรียน สปช.105/29 
อาคารเรียนปฐมวัย แบบสร้างเอง 
อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 
สุขา 
สนามฟุตบอล 
สนามวอลเลย์บอล 
สนามเด็กเล่น 
อาคารห้องสมุด(พิริยะบรรณาลัย) แบบสร้างเอง 
อาคารห้องเก็บส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ 
บ้านพักครู 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
สนาม 
สนาม 
สนาม 
หลัง 
หลัง 
หลัง 

 
  

 

  แสดงจ ำนวนห้องเรียน  และห้องพิเศษ 
 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน  (ห้อง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ห้องเรียน (ประถม 3 ห้อง , ปฐมวัย 1 ห้อง) 
ห้องเรียนช่ัวคราว (แก้ปัญหาหลังไฟไหม้) 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องประชุม/ธุรการ  
ห้องพักครูต่างชาติ 
ห้องสมุด 

4 
3 
1 
1 
1 
1 
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14. ข้อมูลชุมชน  ภูมิปัญญำท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ 
 

14.1 วิทยากรภายนอก 
 

ท่ี ช่ือ  สกุล วิชาท่ีสอน ช้ัน 
1 พระครูธรรมสารโสภิต พุทธศาสนา ป.1 -  ป.6 
2 พระปลัดธนาวุฒิ ชุติวณฺโณ พุทธศาสนา ป.1 -  ป.6 
3 พระปลัดสมปอง  จิตฺตส วโร พุทธศาสนา ป.1 -  ป.6 
4 นายสุชาติ  งามสม กีฬา ป.4 -  ป.6 
5 นายปัญญา  สมคะเน กีฬา ป.4 -  ป.6 
6 ร.ต.ท.พงษ์สวัสด์ิ กุณโฮง การต่อต้านยาเสพติด ป.4 - ป.5 
7 Mr.Ricardo rissi Pereira ภาษาอังกฤษ ป.1 -  ป.6 
8 Miss Zhang Huan ภาษาจีน ป.1 -  ป.6 
9 Miss Zhang Yan ภาษาจีน ป.1 -  ป.6 
10  Miss Zhang Qian ภาษาจีน ป.1 -  ป.6 
11 นายกิตติพร  กองพุฒ เครื่องร่อน,เครื่องบิน ป.3 – ป.6  

 
14.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ท่ี ชื่อ  สกุล วิชำที่สอน ชั้น 
1 นายอ าพล  บุญแผง การเพาะเห็ด ป.1 
2 นายอ าพล  บุญแผง การปลูกผัก ป.2 
3 นางสายสุนีย์  จันทร์พราหมณ์ การแปรรูปใบขลู่ ป.3 
4 นางเบญจะ ปะส่ิงชอบ การเล้ียงหอยนางรม ป.4 
5 นางจ านงค์  ชาญเช่ียว การท าน้ าปลา ป.5 
6 นางแสงจันทร์  เจริญรื่น การท าฮ่อยจ๊อ/แกะป ู ป.6 
7 นางปราณี  ประคอง การท าไข่เค็ม ป.1-6 
8 นายอัครพล  พรหมรักษา ดนตรีไทย ป.4-6 
9 นางสาวยุวรัตน์ ขาวล าเลิศ เบกอรี่ ป.4 - ป.6 
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14.3 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

1) จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ป .1 ป . 2 ป . 3 ป . 4 ป . 5 ป . 6

วดัถนนกะเพรา ป่าชายเลน

สถานีอนามยั มณฑปเนินฆอ้

ฟารม์กุง้ ทอ้งนา

อนสุาวรยีส์นุทรภู่ บา้นปลา ธนาคาร ปู

สะพานรกัษ์แสม วดัเนินฆอ้

เทศบาลต าบลเนินฆอ้ ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งท าน า้ปลา แหล่งท าน า้ปลา บา้นผูใ้หญ่นงค ์ชาญเชี่ยว

หอยนางรม บา้นนางเบ็ญจะ  ปะส่ิงชอบ การแกะป ูท  าฮ่อยจ๊อ บา้นนางแสงจนัทร ์ เจรญิรื่น
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2) จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ป .1 ป . 2 ป . 3 ป . 4 ป . 5 ป . 6

วดัถนนกะเพรา แหล่งท าน า้ปลา ป่าชายเลน

สถานีอนามยั มณฑปเนินฆอ้ ฟารม์กุง้

ทอ้งนา อนสุาวรยีส์นุทรภู่ บา้นปลา ธนาคาร ปู

สะพานรกัษ์แสม วดัเนินฆอ้ เทศบาลต าบลเนินฆอ้

ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
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15. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2555 

 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 

คะแนน 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.90 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.40 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
      ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป         ใช่       ไม่ใช่ 
      มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี         ใช่       ไม่ใช่ 
      ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน       ใช่       ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ช่ือตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อไปในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

35.00 35.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.90 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 92.40 ดีมาก 
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จุดเด่น 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1 เด็กมีร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวได้คล่องแคล่ว มีทักษะขั้นพื้นฐานตามพัฒนาทุกด้าน  
และมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป 

1.2 สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
“โครงการ To Be Number One” มีผลการด าเนินงานดีมาก 
 
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1 ควรส่งเสริมให้เด็กมีความอดทนรอคอย เคารพในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
และเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีให้มากขึ้น 
 1.2 ควรฝึกเด็กเพิ่มเติมด้านการใช้ภาษาในการส่ือสาร และรักการอ่านให้มากขึ้น 
 
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ไม่มี 
 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ไม่มี 
 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 

 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       1.1 เด็กได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยดีมากอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมให้
เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องเรียนให้มากขึ้น  เช่น การไม่ปีนป่ายท่ีสูง การไม่
วิ่งเล่นในห้องเรียน  เป็นต้น  
       1.2 เด็กได้รับการพัฒนาให้พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กสามารถบอกความต้องการหรือความพอใจของตนเอง  และสามารถเล่นและร่วมมือใน
การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยมากยิ่งขึ้น 
       1.3 เด็กควรได้รับการปลูกฝังและจัดกิจกรรม่งเสริมให้มีความอดทนรอคอย   การเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน  และการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีให้มากขึ้น  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมสมวัยมากยิ่งขึ้น 
       1.4 เด็กควรได้รับการฝึกเพิ่มเติมด้านการใช้ภาษา  เช่น  ค าควบกล้ า  การออกเสียงค าใน
ภาษาอังกฤษการพูดค าสุภาพกับเพื่อนในทุกเวลาและทุกสถานท่ี  เป็นต้น และควรได้รับการส่งเสริการรักการ
อ่านให้มากยิ่งขึ้นโดยจัดหาหนังสือส าหรับเด็กหมุนเวียนเพิ่มเติมในมุมหนังสือ 
       1.5 เด็กได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นตอนต่อไปดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ใฝ่รู้  รักการอ่าน  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  และรู้จักสังเกตส่ิง
รอบตัวให้มากขึ้น 
       1.6 สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์“ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย  ไหว้เมื่อพบ  ท าความเคารพเมื่อ
เจอ”มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษาดีอยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจหรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
       1.7 สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ” ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเด่นชัด 
       1.8 สถานศึกษาด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา “โครงการ To Be 
Number one” ดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เด็กร่วมปฏิบัติใน
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
 
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
     2.1 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว  แต่
ควรปรับปรุงห้องสุขาให้มีขนาดเหมาะสม  และซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุดให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็ก 
    2.2 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษาความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน 
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3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
            ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญดีทากอยู่แล้ว                     
แต่สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูจัดโอกาสให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  
ความสามารถ  และความพึงพอใจของเด็กให้มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
  4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
          สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม
บุคลากรทุกคนให้เข้าใจระบบการบริหารคุณภาพ(PDCA) และเน้นย้ าให้ด าเนินงานให้เป็นระบบครบทุกขั้นตอน
เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.73 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.87 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 20.00 10.50 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.87 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.99 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
      ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป         ใช่       ไม่ใช่ 
      มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี         ใช่       ไม่ใช่ 
      ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน       ใช่       ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำ 

ช่ือตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.73 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.87 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 20.00 10.50 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.87 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.99 ดี 
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จุดเด่น 
1 .ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1 ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีความร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
กตัญญู เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 1.2 สถานศึกษาด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา “ โครงการ To Be 
Number One” ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผล
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
ไม่มี 

 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกระบวนการคิดเพิ่มขึ้น 
 1.2 ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา 
 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ไม่มี 
 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ครูควรได้รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และควรท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

4. ด้ำนกำรประกันคูณภำพภำยใน 
 ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 

 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควร
ส่งเสริมผู้เรียนด้านวรรณศิลป์ให้มากขึ้น เพื่อให้มีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ดีมากอยู่แล้ว             
แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน              
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ผู้เรียนใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรปรับปรุงห้องสมุดพร้อมระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วทันสมัย
และเหมาะสม 

1.4 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านกระบวนการคิดเพิ่มขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน จัดแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เช่น
การคิดวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบ คิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ 
การคิดเชิงมโนทัศน์  การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์  การคิดอนาคต 
เป็นต้น ให้ผู้เรียนปฏิบัติบ่อยๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 

1.5 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเร่งด่วน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยการสอนซ่อมเสริม การเข้าค่ายวิชาการ การหาแนวข้อสอบ O-NET           มาลองท าบ่อยๆ 

1.6 สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ “ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย ไหว้เมื่อพบ ท าความเคารพเมื่อ
เจอ” มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษาดีอยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

1.7 สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“โรงเรียนวิถีพุทธ” ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนวิ4พุทธ รวมท้ังบูรณาการด้านศีล 
สมาธิ ปัญญา ให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ให้เป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอกว่าเป็นโรงเรียนวิถพีุทธที่
เด่นชัด 

1.8 สถานศึกษาด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
“โครงการ To Be Number One” ดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้
ผู้เรียนร่วมปฏิบัติในโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
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2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
2.1 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้วแต่ควร

ด าเนินงานต่อไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
2.2 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 
 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
  ครูทุกคนควรได้รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และส่งเสริม
ให้ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 เรื่อง เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาส่ือและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษามีพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมบุคคลากร
ทุกคนให้เข้าใจระบบการบริหารคุณภาพ(PDCA) และเน้นย้ าให้ด าเนินงานให้เป็นระบบครบทุกขั้นตอนเพื่อให้
การประกันคุณภาพภายในมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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           ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   
 
ระดับปฐมวัย 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม  

1.  กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
พัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2562 และเป็นไปตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตรปฐมวัย โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้ฝึกคิด แสดงออก
อย่างอิสระและสามารถน าความรู้ ท่ีได้จากประสบการณ์นั้นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของตนและส่วนรวม 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในช่วงวัยนี้จะมุ่งเน้นการตอบสนองธรรมชาติและความ
ต้องการตามวัยของเด็กอย่างสมดุล โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย ดังนี้ 
 

โครงกำร เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเอง 
 
- กิจกรรมด่ืมนมและช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง 
 
- กิจกรรมบันทึกสุขภาพ
ร่างกาย 
 
 

-ร้อยละ 93 ของเด็ก มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
-ร้อยละ 83 ของเด็ก มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
-ร้อยละ 93 ของเด็ก มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพสุขอนามัย และดูแลตนเอง 
ให้มีความปลอดภัยได้  

-เด็กร้อยละ 94 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
-เด็กร้อยละ 85  มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
-เด็กร้อยละ 95  มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพสุขอนามัย และดูแลตนเอง ให้
มีความปลอดภัยได้  
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โครงกำร เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
- กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย  
 
 

-ร้อยละ 93 ของเด็ก มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  

-เด็กร้อยละ 100  มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

- กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ  
 
 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  

 

-ร้อยละ 83 ของเด็ก มีพัฒนาการ
เคล่ือนไหว การท างานประสานกัน
ระหว่างมือกับตา 
 
-ร้อยละ 93 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  

 

-เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการ
เคล่ือนไหว การท างานประสานกัน
ระหว่างมือกับตา 
 
-เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทำง
อำรมณ์ 
 
-กิจกรรมจิตศึกษา 
 
 
-กิจกรรมเล่าข่าวยาม
เช้า 
 
 
-กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ  
 
-กิจกรรมหนูน้อยรัก
สะอาดและส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
-กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  
 
 

-ร้อยละ 93 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ อยูใ่นระดับคุณภาพยอด
เย่ียม 
 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจิต
ศึกษาด้วยความต้ังใจ 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็กสามารถเล่าข่าว
หรือเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้อย่าง
เหมาะสม 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็กมีความร่าเริง 
แจ่มใส และมีความสุข 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็กมีความรับผิดชอบ
ในการท าหน้าท่ีท่ีผิดชอบ  
-ร้อยละ 93 ของเด็กรักความสะอาด 
และรักส่ิงแวดล้อม 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็กมีความอดทน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จ 

 -เด็กร้อยละ 100 ของเด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 
-เด็กร้อยละ 100 ของเด็กเข้าร่วม
กิจกรรมจิตศึกษาด้วยความต้ังใจ 
 
-เด็กร้อยละ 100  ของเด็กสามารถ
เล่าข่าวหรือเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้
อย่างเหมาะสม 
 
-เด็กร้อยละ 100 มีความร่าเริง 
แจ่มใส และมีความสุข 
 
-เด็กร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ
ในการท าหน้าท่ีท่ีผิดชอบ  
-เด็กร้อยละ 100  รักความสะอาด 
และรักส่ิงแวดล้อม 
 
-เด็กร้อยละ 100 มีความอดทน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จ 
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โครงกำร เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
-ร้อยละ 93 ของเด็กรู้จักยอมรับและ
พอใจผลงานของตนและช่ืนชมผลงาน
ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  

-เด็กร้อยละ 100 รู้ จักยอมรับและ
พอใจผลงานของตนและช่ืนชมผลงาน
ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคม 
 
-กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ  
 
-กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
-กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
 
-กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้  
 
-กิจกรรมการท่องค า
คล้องจอง  
 
 
 
-กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง 
 

-ร้อยละ 93 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอด
เย่ียม 
 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็ก มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็ก เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สหกรณ์โรงเรียน สามารถปฏิบัติตามกฎ
ของสหกรณ์โรงเรียนได้ 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็กเข้าเป็นสมาชิก
ธนาคารโรงเรียน และออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอ 
-ร้อยละ 93 ของเด็ก ได้เรียนรู้ธรรมชาติ
และรักสัตว์ 
 
 -ร้อยละ 93 ของเด็ก สามารถท่องค า
คล้องจองได้  
-ร้อยละ 93 ของเด็ก สามารถปฏิบัติ
ตามกฎของห้องเรียนได้ 
 
-ร้อยละ 93 ของเด็ก สามารถเล่นหรือ
ท างานร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 
 
 
 
 
 
 

-เด็กร้อยละ 100 มพีัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมอยู่ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
 
-เด็กร้อยละ 100  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย 
 
-เด็กร้อยละ 100  เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สหกรณ์โรงเรียน สามารถปฏิบัติตาม
กฎของสหกรณ์โรงเรียนได้ 
-เด็กร้อยละ 100 เข้าเป็นสมาชิก
ธนาคารโรงเรียน และออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอ 
-เด็กร้อยละ 100  ได้เรียนรู้ธรรมชาติ
และรักสัตว์ 
 
 -เด็กร้อยละ 100 สามารถท่องค า
คล้องจองได้  
-เด็กร้อยละ 100  สามารถปฏิบัติตาม
กฎของห้องเรียนได้ 
 
-เด็กร้อยละ 100 สามารถเล่นหรือ
ท างานร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 
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โครงกำร เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ สื่อสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพื้นฐำน 
และแสวงหำควำมรู้ 
-กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย   
 
 
-กิจกรรมเกมการศึกษา  
  
 
-กิจกรรมเปิดประตูสู่
อาเซียน 
 
 
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
 
-กิจกรรมเล่นตามมุม 

-ร้อยละ 83 ของเด็ก มพีัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
 
-ร้อยละ 83 ของเด็กมีกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
-ร้อยละ 83 ของเด็ก รู้จักสังเกต 
ซักถาม 
-ร้อยละ 83 ของเด็ก รู้จักแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  
 
-ร้อยละ 83 ของเด็ก สามารถพูด
ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และสามารถ
ส่ือสารภาษาอาเซียนง่ายๆได้ 
 
-ร้อยละ 83 ของเด็ก สามารถเลือก
หนังสือท่ีสนใจได้ 
 
-ร้อยละ 83 ของเด็ก สามารถเลือกมุมท่ี
ตนเองสนใจได้ 

-เด็กร้อยละ 85  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
 
-เด็กร้อยละ 85  มีกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
-เด็กร้อยละ 85  รู้จักสังเกต ซักถาม 
 
-เด็กร้อยละ 85  รู้จักแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  
 
-เด็กร้อยละ 85  สามารถพูด
ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และ
สามารถส่ือสารภาษาอาเซียนง่ายๆได้ 
-เด็กร้อยละ 85  สามารถเลือก
หนังสือท่ีสนใจได้ 
 
-เด็กร้อยละ 85  สามารถเลือกมุมท่ี
ตนเองสนใจได้ 

 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเอง ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริ หารงานวิชาการระดับปฐมวัยและ
คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมท้ังด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรง การมีสุขนิสัยท่ีดี และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองให้กับเด็กปฐมวัย จ านวน 20 คน  โดย
เด็กปฐมวัย ร้อยละ 94  มีพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมท่ีจัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย ได้แก่ กิจกรรมด่ืมนมและช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง กิจกรรมบันทึกสุขภาพ ร่างกาย กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมด่ืมนมและช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง โดยได้ด าเนินการ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง คือต้นเดือนกับปลายเดือน แล้วน าผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติในกราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้ส าหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม มีผลดังนี้ 
จากจ านวนเด็กปฐมวัยท้ังหมด 20 คน นักเรียนสมส่วน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ผอม 1 คน คิดเป็น          
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ร้อยละ 5.00 เต้ีย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาดังกล่าว  โดยจัดให้เด็กได้ด่ืมนมในตอน
เช้า และตอนเย็น ให้ทานไข่ไก่ในตอนเช้าวันละ 1 ฟอง โดยมีการบันทึกการด่ืมนมของเด็กทุกคน  และส่งเสริม
ให้เด็กได้รับสารอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ กิจกรรมบันทึกสุขภาพ ร่างกาย มีการตรวจในทุกๆสัปดาห์ 
จะตรวจในเรื่องของความสะอาด เส้ือผ้า, ผม ,ใบหน้า/ฟัน, เล็บมือ/เท้า, ถุงเท้า รองเท้า และมีการคัดกรองเด็ก
ท่ีสุขภาพไม่แข็งแรง เช่น เป็นหวัดให้ใช้ผ้าปิดจมูก หรือถ้าในบางรายเป็นมากก็จะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ
กลับไป นอกจากนี้ในด้านของการรักษาสุขอนามัย เด็กทุกคนถูกฝึกให้ล้างมือก่อนท่ีจะรับประทานอาหาร และ
บันทึกการแปรงฟันจะมีการตรวจทุกวันหลังจากพักกลางวัน เพื่อรักษาความสะอาดให้กับเด็กๆ  นอกจากการท่ี
ครูจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กแล้วยังมีหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยดูแล คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านถนนกะเพราจะคอยช่วยดูแลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของเด็ก การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพประจ าปี           
การตรวจสุขภาพของฟัน พบว่าร้อยละ 95 ของเด็ก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพสุขอนามัย และดูแลตนเอง ให้
มีความปลอดภัยได้ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ได้ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กทุก
คน โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส าหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี โดยส านักวิทยาศาสตร์                      การ
กีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  มีการทดสอบจ านวน 5 รายการ ได้แก่  งอตัวข้างหน้า ยก
น้ าหนัก วิ่งเก็บของ ยืนกระโดดไกล และวิ่ง 20 เมตร ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เด็กผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบร้อยละ 100 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ ผู้เรียนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ เช่น เคล่ือนไหวประกอบเพลง เคล่ือนไหวตามค าส่ัง เคล่ือนไหวตามค าบรรยาย เด็กรู้จักการ
พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท้ังกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ – จิตใจ และสังคม พบว่าเด็ก ร้อยละ 90 พัฒนาการเคล่ือนไหว การ
ท างานประสานกันระหว่างมือกับตา กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด
และส่ิงมอมเมา โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ซึ่งจะใช้ส่ือและสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น 
รูปภาพ วิดีโอ ให้เด็กได้เรียนรู้  โดยครูเป็นผู้ให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับเด็ก เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ โดย
เด็ก ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ในระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมท่ีจัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมเล่าข่าวยามเช้า กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาดและส่ิงแวดล้อม และกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมจิตศึกษา  เป็นกิจกรรมท่ีช่วย
พัฒนาปัญญาภายใน ทางด้านอารมณ์ การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตัวเอง 
ผู้อื่น และส่ิงต่าง ๆ  เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พบว่าร้อยละ 100 ของเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษา
ด้วยความต้ังใจ  กิจกรรมเล่าข่าวยามเช้า เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็ก เล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจ ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน 
พบว่าร้อยละ 100 ของเด็กสามารถเล่าข่าวหรือเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ พบว่าร้อยละ 100 ของเด็กมีความร่าเริง แจ่มใส และมีความสุข กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด และ
ส่ิงแวดล้อม เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กท าความสะอาดบริเวณท่ีตนเองรับผิดชอบ ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน       
พักกลางวัน และเย็นก่อนกลับบ้าน พบว่าร้อยละ 100 ของเด็ก มีความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีผิดชอบ ร้อย
ละ 100 ของเด็กรักความสะอาด และรักส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมสร้างสรรค์มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ เด็กท า
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ เช่น การวาดภาพ การฉีกปะ การเล่นกับสี การระบายสี เด็กรู้จักการใช้
สี การฝึกหัดวาดภาพ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามวัยของเด็ก พบว่าร้อยละ 100 ของ
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เด็กมีความอดทนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จ และร้อยละ 100 ของเด็กรู้จักยอมรับและพอใจผลงานของ
ตนและช่ืนชมผลงานของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดย
เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านสังคม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม กิจกรรมท่ีจัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสังคมให้กับเด็กปฐมวัย ได้แก่  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการท่องค าคล้องจอง และกิจกรรม
การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ ในช่วงเช้าได้มีเข้าแถว ร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นเด็กจะเริ่มเดินก ากับสติ และท ากิจกรรมจิตศึกษาในห้องเรียน  ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น มี
การจัดกิจกรรมน าเด็กๆ ไปร่วมเวียนเทียนท่ีวัด นอกจากนี้ทุกวันท่ี 15 พฤษภาคม เป็นประจ าทุกปี เด็กๆ ยังมี
โอกาสร่วมกิจกรรมท าบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียน มีการท าบุญถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พบว่าร้อยละ 
100 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าร้อยละ 
100 ของเด็ก เป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์โรงเรียน สามารถปฏิบัติตามกฎของสหกรณ์โรงเรียนได้ กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 100 ของเด็กเข้าเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน และออมเงินอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่ง นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันกับคน
อื่น หรือสัตว์ต่างๆ รวมทั้งการเรียนท่ีจะเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ พบว่าร้อยละ 100 ของเด็ก ได้เรียนรู้ธรรมชาติและ
รักสัตว์ กิจกรรมการท่องค าคล้องจอง ในแต่ละหน่วยการเรียน เด็กสามารถเรียนรู้การใช้ภาษา ท้ังในการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน การท าโครงงานสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน เด็กเรียนรู้ได้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง ศึกษาค้นหาข้อมูลความรู้ได้ด้วยตนเอง เด็กมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา  การสังเกต        การ
รวบรวมข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับเด็ก พบว่าร้อยละ 100 ของเด็ก 
สามารถท่องค าคล้องจองได้ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกาย
ทุกส่วนท้ังแขน ขา ล าตัว และการประสานสัมพันธ์ในการเคล่ือนไหวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละวันครูจัดให้
เด็กได้เล่นกลางแจ้งวันละประมาณ 40–60 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระและการเล่นเกมพลศึกษา ส าหรับการเล่นเครื่องเล่นสนามซึ่งทางโรงเรียนจัดไว้ให้ เช่น ล้อยาง ราวไต่ 
บ้านจ าลอง เป็นต้น เมื่อเด็กได้เล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นเหล่านี้ จะท าให้เด็กได้พัฒนาท้ังกล้ามเนื้อแขน ขา และ
ล าตัว ส่วนเกมพลศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีครูจัดให้กับเด็กเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมเกม
ดังกล่าวจะเน้นการเล่นท่ีมีข้ันตอนการเล่น มีกฎ กติกา ข้อตกลง มีการแข่งขันแบบทีม เช่น เกมการวิ่งเก็บของ 
เกมการโยนลูกบอลลงตะกร้า เกมแข่งขันการเดินทรงตัวบนกระดานทรงตัว การละเล่นไทย เป็นต้น ครูมีการ
สาธิต อธิบายกติกา ดูแลความปลอดภัย  ไม่เน้นการแข่งขัน การแพ้ชนะ  เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัย  
ความเช่ือมั่นในตนเอง  การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาส
ออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลังกาย เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและ
ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก พบว่าร้อยละ 100 ของเด็ก สามารถปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้ 
และร้อยละ 100 ของเด็ก สามารถเล่นหรือท างานร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ โดยเด็กปฐมวัย ร้อยละ 85 มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ ดีเลิศ  กิจกรรมท่ีจัดเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ได้แก่  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมเปิดประตู
สู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์  ฝึกฝนให้
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เด็กแก้ปัญหาด้วยกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กช่างคิด ช่างสังเกต กล้าซักถามและตอบ
ค าถาม เรียนรู้ผ่านการทดลองง่ายๆ เช่น กิจกรรมไหลแรง-ค่อย กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ กิจกรรมหมุดลอยน้ า 
กิจกรรมเนินน้ า กิจกรรมน้ า ทราย น้ ามัน กิจกรรมหลอดด าน้ า กิจกรรมการกรองน้ า กิจกรรมการละลายของ
น้ าตาล กิจกรรมกักน้ าไว้ได้ กิจกรรมเรือสะเทินน้ าสะเทินบก กิจกรรมสนุกกับสี กิจกรรมสนุกกับแม่เหล็ก 
พบว่าร้อยละ 85 ของเด็กมีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ พบว่าร้อยละ 85 ของเด็ก รู้จัก
สังเกต ซักถาม กิจกรรมเกมการศึกษาท่ีหลากหลาย เช่น การจับคู่ การต่อภาพให้สมบูรณ์ การเปรียบเทียบ การ
จ าแนกต่างๆ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะได้ฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทางด้านอารมณ์ - จิตใจ และทางด้าน
สังคม ได้เป็นอย่างดี  พบว่าร้อยละ 85 ของเด็ก รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน  เช่น 
ภาษากัมพูชาวันละค า ท าให้เด็กได้รู้จักภาษากัมพูชา ซึ่งเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และเป็น
ภาษาของเด็กกัมพูชาท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนวัดถนนกะเพรา พบว่าร้อยละ 85 ของเด็ก สามารถพูดภาษาไทยได้
อย่างชัดเจน และสามารถส่ือสารภาษาอาเซียนง่ายๆ ได้ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่าร้อยละ 85 ของ
เด็ก สามารถเลือกหนังสือท่ีสนใจได้ กิจกรรมเล่นตามมุม พบว่าร้อยละ 85 ของเด็ก สามารถเลือกมุมท่ีตนเอง
สนใจได้ 
 
2. ผลกำรพัฒนำ 

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เด็ก
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ พัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสดงความรู้ได้  
 
3. จุดเด่น 
 เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง รู้จักดูแลตนเองให้
ปลอดภัยห่างไกลจากภัย ยาเสพติด เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 
รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนและผู้อื่น มีจิตส านึก
และค่านิยมท่ีดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีพัฒนาการ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะกระบวนพื้นฐานการทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี รู้จักถาม และ
กล้าแสดงความคิดเห็น 
 
4.จุดควรพัฒนำ 
 การมีระเบียบวินัย และการอดทนรอคอย  
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม  

1.กระบวนกำรพัฒนำ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA  ประกอบไปด้วย  Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการ
ให้เหมาะสม) ร่วมกับการบริหารงานในรูปแบบ  KAPRAO Model ซึ่งประกอบไปด้วย K – Knowledge 
Management (การจัดการความรู้) A – After Action Review (การทบทวนหลังกิจกรรม) P – Participation 
(การมีส่วนร่วม)  R – Responsibility (ความรับผิดชอบ) A – Active and Attitude (การลงมือกระท าแบบมี
พลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่าร่วมกัน) O – Organizing (การจัดองค์กร) ซึ่งเป็นการบริหารท่ีมีส่วนร่วมแบบ
มีพลัง โดยเน้นกระบวนการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาองค์กร ด้วยการมีส านึก
รับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของสรรพส่ิง และส่ิงท่ีท าร่วมกัน จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีมี
ความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกับครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายรฐับาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ และหลากหลาย เช่น นิเทศงานสอน โดยครูนิเทศครู หรือเพื่อน
นิเทศเพื่อน มีระบบเพื่อนคู่คิด เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการสอน มี
ระบบนิเทศงานสอน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยท าเป็นกระบวนการ PLC มีการถ่ายคลิปการสอน 
และน ามาเปิดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงวิธีการปฏิบัติ วิธีการสอนของครูแต่ละคน และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น เพื่อ
ยกย่องและเพื่อสะท้อนให้ครูแต่ละคนได้น าไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีการนิเทศงานแผนการสอนและการ
บันทึกหลังแผน เป็นประจ าทุกวันจันทร์ มีการนิเทศงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกวันจันทร์ต้นเดือน และ
มีการนิเทศอาคารสถานท่ี ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ทุกภาคเรียน มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนเป็นประจ าทุก
วันศุกร์สุดสัปดาห์ จนท าให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกเป้าหมาย รวมท้ังมีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กพิการเรียนร่วมด้วย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยการส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา และร่วม เป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ จน
สามารถน าความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  รวมท้ังยังมีการจัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ท้ังยังจัดกิจกรรมในด้านสถานศึกษาปลอดภัย เช่น การให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัย การซ้อมหนีไฟ
เมื่อเวลาไฟไหม้ การน านักเรียนไปเรียนทักษะการว่ายน้ า เพื่อจะได้ใช้ในการช่วยเหลือตนเอง โดยรวมกับ
องค์กรต่างๆ เช่น ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง สพป.ระยอง เขต 2 หรือเทศบาล
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ต าบลเนินฆ้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อย่างครอบคลุมทุกด้าน และเพียงพอกับจ านวนครู บุคลากรและผู้เรียน ดังนี้ 
 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดการ
ความรู้  (K-Knowledge 
management) 

- สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนหลัง
กิจกรรม  (A-After Action 
Review)   

-สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี ความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่
ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

-สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมท่ี 3 การมีส่วนร่วม 
(P-Participation) 

- สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
-สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

- สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
-สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

กิจกรรมท่ี 4 ความรับผิดชอบ 
(R-Responsibility) 

-สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

-สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

กิจกรรมท่ี 5 การลงมือกระท า
แบบมีพลัง ทัศนคติและการ
เห็นคุณค่า (A-Active and 
Attitude)   

-สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี ความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่
ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอด
เย่ียม 

-สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมท่ี 6 การจัดองค์กร 
(O - Organizing) 

-สถานศึกษาเพื่อจัดครูให้เพียงพอกับ
ช้ันเรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม   
-สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี ความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่
ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
- สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อ

-สถานศึกษาเพื่อจัดครูให้เพียงพอกับ
ช้ันเรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม   
-สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
- สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
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โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

 
 

โครงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model 
 กิจกรรมท่ี 1 การจัดการความรู้  (K-Knowledge management)  ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ วัฒนธรรมขององค์กร การจัดการ
สารสนเทศ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบข้อมูลสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันที การท่ี  
บุคลากรมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ครูและบุคลากรสามารถน าส่ิงท่ีรวบรวม
เป็นความรู้มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม และสามารถน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ของเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ 
เช่น การจัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆ บันทึกและรายงานการประชุม การเขียน Mind 
Mapping ส่ิงท่ีสะท้อนจากการเย่ียมช้ันเรียน หรือสังเกตการณ์สอน ฯลฯ  
 กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนหลังกิจกรรม  (A-After Action Review)  โดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) หรือชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ โดยได้มีการแต่งต้ังครูร่วมพัฒนา
หรือเพื่อนครูคิด (ครูบัดด้ี) เพื่อเป็นเพื่อนท่ีปรึกษาเรื่องการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ให้
ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนฯให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก รวมท้ังยังได้มีการก าหนดปฏิทินเย่ียม
ช้ันเรียนและสังเกตการสอนเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก
ของครู และเพื่อการยกระดับคุณภาพของเด็กให้เหมาะสมตามวัย โดยมีการท า PLC ร่วมกันท้ังโรงเรียนอย่าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
   กิจกรรมท่ี 3 การมีส่วนร่วม (P-Participation) ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับครู บุคลากร และ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ นโยบาลรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
นอกจากนั้น ยังร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความ
ต้องการ และบริบทของท้องถิ่น  มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น การน าวิทยากรท้องถิ่นมาสอนท าวุ้น ท าโดนัท หรือการน าเด็กออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ ารุง สะพานรักษ์แสม ฯลฯ  

กิจกรรมท่ี 4 ความรับผิดชอบ (R-Responsibility) ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับครู บุคลากร
และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการและการจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มี
การนิเทศ ก ากับติดตามผล เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ และนิเทศติดตามผลเพื่อติดตามการท างานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอในทุกๆ กิจกรรม  

กิจกรรมท่ี 5 การลงมือกระท าแบบมีพลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่า (A-Active and Attitude)  โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร กระตุ้นตนเองให้เป็นคนมีความกระตือรือร้น มีทัศนคติท่ีดีในการ
ท างาน และเห็นคุณค่าของงาน และส่ิงต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานนั้น เช่น ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ด าเนินการ
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จัดท าแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กและด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบ Active Learing และ
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกพัฒนาการและเป้าหมาย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และป ฏิบัติจริง  
นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม พัฒนาตามสาขาวิชาความรู้ท่ีต้องการพัฒนาและจ าเป็น อ านวย
ความสะดวกในการจัดหาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูมี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมหรือเขียนแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพื่อน ามาพัฒนาการประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็ก โดยเน้นการวัดทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ A คือ 
attitude หรือคุณค่าของเรื่องท่ีเรียนรู้  S คือ Skill หรือทักษะ  K คือ Knowledge หรือความรู้ ดังนั้นในการ
ท ากิจกรรมนี้จึงได้เช่ือมโยงกระบวนการ PLC เข้ามาเพื่อสร้างพลังและคุณค่าในการท างานร่วมกัน  ได้ค้นพบ
จุดด้อยของตนและพร้อมท่ีจะแก้ไข และเห็นจุดเด่นของตนท่ีจะพัฒนาได้ต่อไป 

กิจกรรมท่ี 6 การจัดองค์กร (O - Organizing) ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับครู บุคลากร และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีแต่งต้ังหัวหน้าการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย คณะกรรมการการบริหารงานท้ัง 4 
ฝ่าย พร้อมท้ังก าหนดหน้าท่ีและกรอบการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย มีการจัดท าปฏิทินการท างาน การก าหนด
เจ้าภาพในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ การรายงานผลการจัดกิจกรรม และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 
 
3. ผลกำรพัฒนำ 
  จากการด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน มีหลักสูตรท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ มีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติและบริบทของท้องถิ่น ส่งผลให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสม จัดให้ครูเพียงพอต่อช้ันเรียน มี
การจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมในช้ันเรียนทุกช้ันตามเกณฑ์ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ ครูมีวุฒิวิชาเอกและประสบการณ์ท่ีตรงกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยทุกคน โดยการ
ส่งเสริมให้ เข้าอบรมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ โดยสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ เ ครื่องเล่น
เสริมสร้างพัฒนาการ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มีส่ือ
เพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และการพัฒนาครูส่งเสริมการเรียนรู้ทุก
ห้องเรียน และมีห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
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ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
4.  จุดเด่น   

สถานศึกษามีการบริหารและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยน าเทคนิคท่ีหลากหลายมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model การใช้เทคนิคกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) โดยให้ครูร่วมกันปรับกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการจับคู่
ครูบัดด้ี ให้กับครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย ช่วยกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
และมีการนิเทศการสอนโดยศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูบัดด้ี และครูท่านอื่นในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับบุคลากร 
การประชุมระดมสมอง การประชุมตามกลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนท่ีวางไว้เพื่อให้ตรงตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
นโยบายของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา  
 
5.  จุดควรพัฒนำ    
 การนิเทศภายในโดยผู้บริหาร ยังขาดความสม่ าเสมอ และการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน พบว่า  ยังมีไม่มากพอท่ีจะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความกระตือรือร้น และเอาใจใส่
ในการท างาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาให้เด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อให้
เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มีสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการ
เรียนรู้แบบการเรียนผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งบัน และการรอคอย โดยจัด
กิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
 

โครงกำร เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ของครู มีความสามารถใน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ครูร้อยละ 100 มีความสามารถในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 100 ของครู มีความสามารถใน
การจัดท าแผนการจัดประสบการเรียนรู้
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ร้อยละ 100 ของ ครู สามารถจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญได้ 

ครูร้อยละ 100 มีความสามารถในการ
จัดท าแผนการจัดประสบการเรียนรู้ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูร้อยละ 100 สามารถจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญได้ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล   

ร้อยละ 100 ของครู มีข้อมูลรายบุคคล
และใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ 100 มีข้อมูลรายบุคคลและ
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมใช้
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้   

ร้อยละ 100 ของครู สามารถจัดกิจกรรม
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในภายนอก
ห้องเรียนได้ 
ร้อยละ 100 ของครู สามารถจัดกิจกรรม
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  

ครูร้อยละ 100 สามารถจัดกิจกรรม
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในภายนอก
ห้องเรียนได้ 
ครูร้อยละ 100 สามารถจัดกิจกรรม
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
วิจัยในช้ันเรียน 

ร้อยละ 100 ของครู สามารถจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กได้  

ครูร้อยละ 100 สามารถจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กได้  

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม
จัดบรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้   

ร้อยละ 100 ของครู  ท่ีสามารถ จัด
บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ได้ 

ครู ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ท่ี ส า ม า ร ถ จั ด
บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม ในห้องเรียน
และนอกห้อง เรียนให้ เอื้ อต่อการ
เรียนรู้ได้ 
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โครงกำร เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมท่ี 7 ประเมิน
พัฒนาการ 

ร้อยละ 100 ของครู สามารถประเมิน
พัฒนาการของเด็ก ได้อย่างสมดุล และ
เต็มตามศักยภาพ 

ครูร้อยละ 100 สามารถประเมิน
พัฒนาการของเด็ก ได้อย่างสมดุล 
และเต็มตามศักยภาพ 

 
โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกั1  โดยมีการประชุมและ
วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยและคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท ความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พ.ศ.2561โดยมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  เน้นจากการลงมือปฏิบัติจริง  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active learning เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  เรียนรู้ผ่านการเล่นปนเรียน กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ท้ัง 4 ด้าน โดยเด็กได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน ข ไข่ ในดินเลน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการการเปล่ียนแปลงของไข่เค็ม ด้วยการต้ังค าถาม “ไข่เค็มได้อย่างไร” และให้เด็ก
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น เด็กทุกคนช่วยกันบอกความรู้เดิมท่ีตนเองรู้ ครูและเด็กจะร่วมกันสรุปบทเรียนท่ีได้ 
และร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป   

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  ครูได้มีการจัดกิจกรรมรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล โดยการ
เย่ียมบ้านเด็ก จัดท าเอกสารธุรการประจ าช้ัน และสอบถามข้อมูล เพื่อท าความรู้จักเด็กและรู้บริบทรอบตัวเด็ก 
เช่น รู้จักบ้าน รู้จักพ่อแม่ผู้ปกครอง พี่น้อง รายได้ของครอบครัว การเอาใจใส่ของพ่อแม่ การช่วยเหลืองานบ้าน 
ข้อมูลการแพ้อาหาร เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้นม ฯลฯ เมื่อครูได้รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลแล้ว ครูจึงได้น าปัญหา
หรือความต้องการของเด็กมาออกแบบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก และดูแลด้านอาหารและโภชนาการให้ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ครูได้
ด าเนินการส ารวจส่ือ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังในและนอกโรงเรียน  จัดท าเป็นทะเบียนส่ือ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้น าผู้เรียนไปใช้ส่ือเครื่องเล่น ส่ือคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ 
ใช้สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอลในการออกก าลังกาย น าเด็กไปดูดอกเห็ด ไปดูผักท่ีไม่ได้ใช้ดินปลูก ท่ีโรงเพาะ
เห็ด และโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ของโรงเรียน นอกจากนั้นยังได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนเรื่องการท าวุ้น 
เป็นต้น 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการฝึกสมาธิ
รับรู้ส่ิงรอบตัวก่อนการท ากิจกรรมในระดับช้ันอนุบาล 2-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิในการฟง 
คิด ตอบค าถาม และปฏิบัติตนได - เด็กไดความรูจากการฟัง สามารถแกปญหาท่ีเกิดกับตนเองได โดยมีการ
ด าเนินการโดยจากการจัดประสบการณ ใหเด็กวัย 5 - 6 ป เด็กฟงเพลงดอกไม้บาน  กอนท ากิจกรรม เด็ก
สามารถนั่งตัวตรง นิ่ง ได 5-10 นาที เด็กในกลุมท่ีนั่งสมาธิ ไมนิ่ง ครูจะรองเพลงดอกไม้บานอีกครั้ง เด็กจะนั่ง
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ตัว ตรงและมีสมาธิดีข้ึน และเมื่อเด็กนั่งสมาธิเสร็จแล้วครูถามถึงเสียงท่ีเด็กได้ยินระหว่างการนั่งสมาธิและพูดให้
ครูและเพื่อนๆ ฟัง ท าให้เด็กสวนมากมีความมั่นใจในตนเอง สามารถตอบค าถามและปฏิบัติ กิจกรรมไดดี 
เนื่องจากนั่งสมาธิ ท าจิตใจใหวาง ไมคิดฟุงซาน 
 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้   ครูมีการส่งเสริมและจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กดังนี้ เช่น การจัดวางวัสดุ จัดวัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้เด็กสามารถใช้หรือท า
กิจกรรมได้สะดวกด้วยตนเอง  โดยวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องเล่น และครุภัณฑ์ ท่ีจัดให้ส าหรับเด็กปฐมวัยมี
หลากหลาย เช่น  โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง กระดานขายของ บอร์ดติดผลงาน ตู้เก็บของ ท่ีแขวนถ้วย ท่ีแขวน
ผ้าเช็ดหน้า ท่ีเก็บเครื่องนอน ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีล้างมือ ประตู หน้าต่าง ส่ือ เครื่องเล่น เป็นต้น เลือกซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย จัดพื้นท่ีในห้องเรียนให้เหมาะสมให้มีท่ีว่าง
ท ากิจกรรมมาก ๆ เลือกท่ีต้ังครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ  และมุมประสบการณ์ โดยค านึงถึงทิศทางลมเหมาะสม 
และแสงสว่างเพียงพอต่อการท ากิจกรรม มีแสงแดดส่องเหมาะสม ไม่รบกวนสายตาเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม 
สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น จัดมุมท่ีให้เด็กได้เล่นมีดังต่อไปนี้  มุมบ้าน มุมร้านค้า มุมวัด มุมหมอ มุมเกษตรกร 
ฯลฯ จัดเพื่อให้เด็กได้เล่นในส่ิงท่ีตนชอบ เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว สังคม  ส่ิงท่ีจะได้
ควบคู่กัน คือ  การใช้ภาษา การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน การพัฒนาทางอารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ส่ือ
อุปกรณ์ท่ีจัดในมุมนี้ ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องใช้ในบ้าน เช่น เส่ือ หมอน กระจก ตุ๊กตา เส้ือผ้าตุ๊กตา เครื่องแบบ
ของคนอาชีพต่างๆ เช่น หมอ ต ารวจ ทหาร เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น  กระบุง ตะกร้า ไม้คาน 
เครื่องมือจับปลา รองเท้า และเส้ือผ้าท่ีไม่ใช้แล้ว ส าหรับเด็กแสดงบทบาทสมมติ  มุมหนังสือ เป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านไปโดยไม่รู้ตัว ส่ือประกอบส าหรับมุมนี้คือ เส่ือ หมอน รูปทรงต่างๆ จะช่วยจูงใจให้เด็กอยากนั่ง
นอนอ่านในท่วงท่าสบายๆ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ท้ังท่ีอ่านไม่ได้แต่ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับรูปสวยๆ 
เหล่านั้น มุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ เป็นมุมท่ีเด็กจะศึกษาหาความรู้ด้วยการสังเกตทดลองด้ วย
ตนเอง จึงได้จัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื่องช่ัง ตัวอย่างพืช เปลือกหอย ส าลี กระดาษ หินชนิดต่างๆ ฯลฯ  น ามาจัด
วางไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มุมบล็อก เช่น กล่องชนิดต่างๆ บล็อกแต่ละชุดอาจ
มีแบบและจ านวนแตกต่างกัน บางชุดมีขนาดเล็ก มีจ านวนเพียง 20 ช้ินบางชุดก็มีขนาดใหญ่ มุมเกมการศึกษา 
ในมุมนี้เป็นมุมท่ีฝึกเด็กในเรื่องการรับรู้ทางสายตา การคิดหาเหตุผล และการท างานสัมพันธ์ระหว่างตาและ
มือ ประกอบด้วยเกมการศึกษา พลาสติกสร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมนี้เป็นมุมท่ีฝึก
เด็กในเรื่องการรับรู้ทางสายตา การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ ภาษา การคิดหาเหตุผล ความคิด
สร้างสรรค์ และการท างานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ มีกระบะทราย จัดไว้ภายนอกห้องเรียน จัดไว้เพื่อให้เด็กมี
โอกาสตกแต่งกระบะทรายเกี่ยวกับเรื่องท่ีใกล้ตัวเด็ก เช่น เรื่องบ้านจัดแบ่งเป็นส่วน ส่วนท่ีเป็นบ้าน ต้นไม้ รั้ว 
คน สัตว์เล้ียง จึงจัดหาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องไว้ เช่น ถ้วยตวง ขวด ช้อน ตัวสัตว์พลาสติก ต้นไม้จ าลอง ฯลฯ 
เพื่อให้เด็กน ามาจัดตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมท้ังได้ด าเนินการดูแลบริเวณรอบๆให้ปลอดภัยจาก
สัตว์ แมลง พืช และสารเคมีท่ีมีพิษ และครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ไม่ควรเป็นมุมแหลมท่ีเป็นอันตราย 
 กิจกรรมท่ี 7 ประเมินพัฒนาการ เป็นการวัดและประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงของเด็ก โดย
การสังเกต สนทนา สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมผลงานหรือ ช้ินงานในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ท่ีแสดงออก
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กในระดับต่อไป โดยใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย ได้แก่ การ
สังเกตพฤติกรรมของเด็ก โดยครูเป็นผู้สังเกต ขณะเด็กท ากิจกรรม   การบันทึกพฤติกรรมของเด็ก โดยการ
สัมภาษณ์  สารสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยผ่านสมุดรายงาน พฤติกรรม สอบถามพฤติกรรมเด็ก 
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จากผู้ปกครองในวันนัดประเมินพัฒนาการ การให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเด็ก การ
สนทนา โต้ตอบ ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การใช้
แบบทบทวนเนื้อหาตามหน่วยการเรียนการสอน  การรวบรวมผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio)  ครูเป็นผู้จัดเก็บผลงานการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งแบ่งออกเป็น ส่วนท่ีเด็กเลือก ส่วนท่ีผู้ปกครองเลือก 
และส่วนท่ีครูเป็นผู้เลือก ผลงานท้ังสามส่วนนี้จะถูกรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน และน าแฟ้มผลงานมาจัดแสดงใน 
งานนิทรรศการผลงานของเราของโรงเรียนต่อไป  
 
2. ผลกำรพัฒนำ 
  จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน 
ไม่มุ่งเน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว จัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจ สามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทปลอดภัย มี
พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับอายุ ระยะความสนใจและวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น ส่ือของเล่นกระตุ้นคิด และมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
 
3.  จุดเด่น   
 ครูมีอารมณ์แจ่มใส พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย  ต้ังใจพัฒนา ให้เด็กได้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนปนเล่น มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย  ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับวัย และมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับเด็กด้วยการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรม
หน้าเสาธง โดยครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
4.  จุดควรพัฒนำ    
 - ครูผู้สอนปฐมวัย ไม่ตรงเอก  
 - ครูขาดเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครูปฐมวัย 
 - การเก็บเด็ก และการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก อย่างสม่ าเสมอ 
 - พื้นท่ีเรียนรู้ภายนอก เช่น เชือกปืนป่าย มุมเล่นทราย เป็นต้น  
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้  ระดับยอด
เย่ียม 

ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอด
เย่ียม    
 ท้ังนี้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยและห่างไกลจากภัยยาเสพติด มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีพัฒนาการทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะกระบวนพื้นฐาน
การทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี รู้จักถาม และกล้าแสดงความคิดเห็น ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมนิผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
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ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม  
 

กระบวนกำรพัฒนำ 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลข
เป็น ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นต้ังแต่
ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ครูผู้สอน
ในระดับช้ันเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ในปีการศึกษา 
2562 สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานศึกษามี
อิสระในการจัดการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา ได้ก าหนดจุดเน้น คือ “โรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกรน้อยสู่
สากล (Creative Glocal Innovator School)” โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง “เห็ดแปลงร่าง” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง “สวนของพ่อ” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 เรื่อง “มหัศจรรย์ใบขลู่” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง “หอยนางรมน่ารู้” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง 
“น้ าปลารสเด็ด” และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง “ฮ่อยจ๊อ หรรษา” โดยบูรณาการทุกมาตรฐานการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และบูรณาการ
บางมาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูเน้นการใช้
ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ส านึกรักในท้องถิ่น มีการใช้ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีสมรรถนะ และเป็นคนไทยท่ีอยู่ดีมีสุข 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความพอเพียงโดยการมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะ น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  มีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  การศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน
รอบๆ จัดกิจกรรม ท่ีเน้นพัฒนาทักษะชีวิตท่ีหลากหลายดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 ขยับกาย-ขยายสมอง เป็นวิชาท่ีช่วย
เพิ่มสมรรถภาพของผู้เรียนทางด้านร่างกาย กิจกรรมท่ี 2 การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักการสืบค้น เพื่อแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม กิจกรรมท่ี 3 ชุมนุม ชุมนุมดนตรีไทยนักเรียนได้เรียนรู้การ
เล่นดนตรีไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมรักการอ่าน ชุมนุม
ฟุตบอล ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมงานปั้น ชุมนุม STEM  กิจกรรมท่ี 4 ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมท่ี 5 สวดมนต์       
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บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และยังส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวินัย ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

 
1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรม อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมี

กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 100% มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับช้ัน ป.1 -6 

จ านวน 107 คน โดยจัดครูสอนภาษาไทยท่ีมีทักษะอ่านออกเขียนได้ รวมท้ังออกเสียงชัดอักขระ และผันเสียง
วรรณยุกต์ถูกต้องเป็นอย่างดี ครูต้องมีความสามารถในการสอนแบบ "แจกลูก-สะกดค า-ผันเสียง" ต้องต้ังใจ
สอน ต้ังใจฝึกทักษะเด็กอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้ิงห้องสอน เป็นคนใจดี อ่อนโยน และมีความสามารถเข้าถึงเด็กเป็น
รายบุคคล ให้ครูประจ าวิชาภาษาไทยทุกช้ัน กวดขัน เน้นย้ าการอ่านเขียนให้ถูกหลักภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ใช้ทักษะทางภาษาไทยให้สัมพันธ์กันท้ังการฟัง  การพูด การอ่าน  การเขียนและการดู ทางโรงเรียนมีการ
คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือเด็กพิเศษ โดยด าเนินการส ารวจนักเรียนรายช้ันเรียนโดยใช้เครื่องมือ
แบบทดสอบการอ่าน การเขียน เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายกลุ่มตามปัญหาและระดับของปัญหา  จัดท าบันทึกการสอน การ
แก้ไขการอ่าน การเขียนของนักเรียนรายบุคคล จัดสอนซ่อมเสริมภาษาไทยนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ตามแนวของ ผศ.ศิวกานท์  ปทุมสูติ โดยสอนใช้หลัก "บันไดทักษะ 4 ขั้น" และจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการอ่าน ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ มุมหนังสือในห้องเรียน และหนังสือเคล่ือนท่ี  

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยอ่านหนังสือจากห้องสมุดเคล่ือนท่ี ท่ีจัดบริการโดยน าตะกร้าหนังสือ และช้ัน
หนังสือท่ีน่าสนใจ มาจัดไว้ในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่ ใต้อาคารเรียน ม้าหินอ่อนหน้าอาคารเรียน 
ศาลาหน้าห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียน สนุกกับการประดิษฐ์ ให้นักเรียน
ได้คิดท่ีจะประดิษฐ์ คิดค้นตามความคิดท่ีช่ืนชอบและจินตนาการของตนเองเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนแต่ละบุคคล จัดให้มีการประดิษฐ์ส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน ในวิชาชุมนุม และช่วงพักกลางวัน สนุกสุข
สันต์ในห้องสมุด ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากหนังสือตามความสนใจผ่านกิจกรรมย่อย คือ 
กิจกรรมฟังนิทานแสนสนุก กิจกรรมห้องสมุดของฉัน กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด และกิจกรรมรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ ในห้องสมุด เช่นเกมบิงโก เกมใบ้ค า โดมิโน่ค าคล้องจอง เป็นต้น 

- กิจกรรมวันภาษาไทย นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันภาษาไทย จัดขึ้นในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย 
จ านวน 7 รายการ ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมระบายสี กิจกรรมเขียนค าจากภาพ กิจกรรมแต่งประโยค
จากภาพ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมแต่งค าขวัญวันภาษาไทย กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความรักในภาษาไทยท้ังหมด 4 ฐาน การเรียนรู้คือ  เกมบิงโกภาษาไทย  ปริศนาภาษาไทย แข่งขัน
เปิดพจนานุกรม การท าสมุดเล่มเล็ก  

- กิจกรรมค่ายสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน 
ได้เข้าร่วมค่ายสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ จัดขึ้นในวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา มีกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้จ านวน 8 ฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานท่ี 1 บันไดงู โดยในการทอยลูกเต๋าแต่ละครั้งครูจะเป็นผู้ให้
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โจทย์ว่าให้น าลูกเต๋า 2 ลูก มาบวก ลบ หรือคูณกัน ฐานท่ี 2  ตังเตเรขาคณิต เล่นตังเตและเมื่อตกท่ีบ้าน
นักเรียนต้องช่วยกันคิดพื้นท่ีของบ้านของนักเรียน  ฐานท่ี 3 สนุกกับกระดาษ  เรียนรู้วิธีการตัดกระดาษเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม  ฐานท่ี 4 คณิตศิลป์ ระบายสีตามโจทย์คณิตศาสตร์และเงื่อนไขท่ีแผ่นงาน ฐานท่ี 5 เศษส่วนกับแตงโม 
เรียนรู้เศษส่วนจากการผ่าลูกแตงโม ฐานท่ี 6 แยกลูกปิงปอง แยกลูกปิงปองออกจากกันโดยผ่านอุปสรรคต่างๆ 
ฐานท่ี 7 บิงโกสามมิติ เล่นกิจกรรมบิงโกใน 3 มิติ ฐานท่ี 8  แทนแกรม น าแทนแกรมมาประกอบเป็นรูปสัตว์
ต่างๆ จากการจัดกิจกรรมนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด 
ทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน ให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้และจาก
การท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 

- กิจกรรมสนุกกับคณิตศาสตร์ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 จ านวน 107 คน ฝึกคณิตคิดเร็วก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการท างานของสมองในการคิด
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และให้ท่องสูตรคูณ ทุกคน ตอนเช้าก่อนเข้าแถวกับครูประจ าช้ัน และหลังเข้าแถวขณะ
เดินก าหนดสติ เพื่อเพิ่มพื้นฐานการคูณคณิตศาสตร์ เสริมการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเรียนรู้อาชีพเพื่อ
เสริมทักษะการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

- กิจกรรมอังกฤษส่ือสารของสถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
107 คน ได้ร่วมกิจกรรม English is fun กิจกรรมท าหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ในทุกวัน
พฤหัสบดี และ วันศุกร์ โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งรูปแบบกิจกรรม
คือ จะมีประโยคภาษาอังกฤษเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆ ท่ีพบได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน ให้ตัวแทนท่ีรับผิดชอบ
แสดง Role Play หรือพูดประโยคนั้น จากนั้นก็สุ่มนักเรียนในแถวพูดประโยคนั้นๆ พร้อมทวนซ้ าอีกรอบ และ
การเพิ่มค าศัพท์พร้อมกับความหมายและยกตัวอย่างประโยค โดยท่ีครูจะช่วยตรวจความถูกต้องและแก้ไข
ก่อนท่ีนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนจะเผยแพร่หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากท่ีตัวแทนได้ค าศัพท์แล้ว ก็ได้สุ่ม
นักเรียนในแถวพูดตามสองครั้ง และครูจะทบทวนให้อีกรอบ การท ามุมส่ือการสอนในห้องเรียน การติดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษไว้ในห้องเรียน โดยท่ีครูประจ าช้ันช่วยกันน าค าศัพท์ท่ีพบเห็นได้ในท่ัวไปในชีวิตประจ าวันมาติดไว้ 
เช่น Window หน้าต่าง, blackboard กระดานด า เป็นต้น นอกจากนี้สามารถใช้ส่ืออื่นๆ ท่ีเหมาะสมมาติดไว้
ในห้องเรียนได้อีกด้วย  กิจกรรมเขียนตามค าบอก ครูประจ าช้ันได้ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ สอง ครั้ง ในช่วง โฮมรูม การใช้เกม และส่ือการสอน ประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เช่นเกมบิงโก เกมต่อค าศัพท์ การร้องเพลงประกอบเพลงภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก การสนทนากับนักศึกษาชาว
จีนท่ีใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่ือสาร นักเรียนส่ือสารกับนักศึกษาแลกเปล่ียน โดยนักเรียนกล้าพูดและ
สนุกสนานกับการได้พูดคุย มีความกระตือรือร้นและค้นหาค าศัพท์ในการส่ือสาร เช่นถามครู หรือ เปิดหา
ค าศัพท์ ด้วยตนเอง 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1  
อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 
 
 
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
100% 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
 
- กิจกรรมอังกฤษส่ือสารของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
- กิจกรรมค่ายสนุกคิดกับ
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมสนุกกับคณิตศาสตร์ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 
และกำรคิดค ำนวณ ในระดับดีขึ้น
ไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 73 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
วิชาภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2. ผู้เรียนร้อยละ 53 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน และการ
ส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดี
ขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ 53  มี
ความสามารถในการคิดค านวณใน
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป อยู่
ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผู้เรียนร้อยละ 66.94 มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 
และกำรคิดค ำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 
อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 84.54 มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และส่ือสารวิชาภาษาไทย ในระดับดี
ขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
2. ผู้เรียนร้อยละ 57.87 มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษ ใน
ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ 58.40  มี
ความสามารถในการคิดค านวณในวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 1 อ่ำน เขียน เรียนรู้ ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

1. ผู้เรียน   
ร้อยละ 84.54 
มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน 
กำรเขียน และ
สื่อสำรวิชำ
ภำษำไทย ใน
ระดับดีขึ้นไป 
(ยอดเยี่ยม) 

 
จำกผลกำรประเมินวิชำภำษำไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 65.90 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 

 

 
 

จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
ผู้เรียนร้อยละ 85.98 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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ผลกำรประเมินวิชำภำษำไทยระดับดีขี้นไป

ยอดเย่ียม ดีมาก ดี
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ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ดี พอใช้ ปรบัปรุง
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 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

1. ผู้เรียน   
ร้อยละ 84.54 
มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน 
กำรเขียน และ
สื่อสำรวิชำ
ภำษำไทย ใน
ระดับดีขึ้นไป 
(ยอดเยี่ยม) 

 
จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถและทักษะ "กำรอ่ำน" 

ผู้เรียนร้อยละ 93.19 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

 

จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถและทักษะ "กำรเขียน" 
ผู้เรียนร้อยละ 93.10 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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แบบสรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถและทักษะ "กำรอ่ำน" 
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
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แบบสรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถและทักษะ "กำรเขียน"
ระดับชั้น ป.1-6

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤศจิกายน
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 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

2. ผู้เรียน   
ร้อยละ 57.87 
มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน 
กำรเขียน และ
สื่อสำรวิชำ
ภำษำอังกฤษ 
ในระดับดีขึ้นไป 
(ปำนกลำง) 

 
 

จำกผลกำรประเมินวิชำภำษำอังกฤษ 
ผู้เรียนร้อยละ 49.37 ได้ระดับดีขึน้ไป อยู่ในระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

 
 

 
จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ผู้เรียนร้อยละ 66.36 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
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ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ดี พอใช้ ปรบัปรุง
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 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ผู้เรียน   
ร้อยละ 58.40 
มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
ค ำนวณในวิชำ
คณิตศำสตร์ 
ระดับดีขึ้นไป 
(ปำนกลำง) 

 

 

จำกผลกำรประเมินวิชำคณิตศำสตร์  
ผู้เรียนร้อยละ 46.71 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ปำนกลำง 

 
 

 
จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
ผู้เรียนร้อยละ 70.09 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
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ผลกำรประเมินวิชำคณิตศำสตร์ ระดับดีขึ้นไป

ดีเย่ียม ดีมาก ดี
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ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน

ดี พอใช้ ปรับปรุง
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2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน           
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม นักคิดตัวน้อย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วย
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมไทยสู่อาเซียน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 107 คน ได้ร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 มีการจัดการแสดง science show เรื่อง 
“อาเซียนร่วมใจพิทักษ์งูด า” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ระดับช้ัน ป.1-3 ดังนี้ ฐานท่ี 1 ตามหาสมบัติอาเซียน เป็น
ฐานการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ STEM ให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมให้นักเรียน
ประดิษฐ์เครื่องมือส่งสารระยะ 5 เมตร เพื่อตามหาดอกไม้อาเซียน จากการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์เครื่องมือส่งสารได้ส าเร็จ และสามารถส่งสารเพื่อตามหาดอกไม้อาเซียนได้ ฐานท่ี 2 รหัสลับชาว
อาเซียน เป็นฐานท่ีฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาการค านวณแบบ unplug โดยใช้เกม Move it Move it ให้
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เป็นผู้เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ เพื่อท าให้การส่ังข้อมูลส าเร็จเพื่อ
ตามหาประเทศในอาเซียน ฐานท่ี 3 จ๊ิกซอมหาสนุก เป็นฐานท่ีนักเรียนได้แข่งกันเปิดจ๊ิกซอและตอบค าถาม
วิทยาศาสตร์และอาเซียน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ระดับช้ัน ป.4-6 ดังนี้ ฐานท่ี 1 รหัสลับชาวอาเซียน เป็นฐานท่ี
ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาการค านวณแบบ unplug โดยใช้ ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เป็นผู้เขียน
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ เพื่อท าให้การส่ังข้อมูลส าเร็จเพื่อตามหาประเทศในอาเซียน ฐานท่ี 2 ด่ิงสู่
ทะเลลึก......หมึกเก็บสมบัติ เป็นฐานการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการ STEM ให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมให้นักเรียนประดิษฐ์หมึกท่ีท าจากหลอดดูดเพื่อดิ่งลงไปเก็บแม่เหล็กท่ีอยู่ท่ีก้นขวด จาก
การจัดกิจกรรมนักเรียนทุกกลุ่มสามารถแก้ปัญหาจนสามารถประดิษฐ์หมึกเก็บสมบัติได้ส าเร็จ ฐานท่ี 3 สนุก
กับ Microbit เป็นฐานการเรียนรู้ ท่ีฝึกให้นักเรียนเขียนโปรแกรมใส่เครื่อง Microbit มีการแข่งกันเขียน
โปรแกรมให้ Microbit ท างานเมื่อส่ัน และแข่งกันส่ันให้ได้จ านวนมากท่ีสุด นักเรียนทุกกลุ่มสามารถเขียน
โปรแกรมลงใน Microbit ได้ และกิจกรรมเรียนรู้อิสระตามความสนใจดังนี้  ระบายสีอาเซียน  แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วยตัวต่อเรขาคณิต เกม OX 3 มิติ แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ด้วยตัวต่อรถไฟ เฟือง เรียนรู้เรื่อง 
Microbit การจัดกิจกรรมวันวิทยศาสตร์เพื่อสังคมไทยสู่อาเซียน ท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ได้รู้ประวัติความเป็นมา และความส าคัญของอาเซียนศึกษา ได้ใช้ภาษาในการทักทายเพื่อนบ้านในอาเซียน รู้
และเข้าใจความเป็นมา และเห็นความส าคัญของวันวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ มีเหตุผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

- กิจกรรมโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
107 คน สรุปองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ใน 1 ปีการศึกษา โดยใช้คาบว่างหรือเวลาพักกลางวันศึกษาเรื่องท่ีตนเอง
สนใจตามความถนัดและความสนใจ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 โครงงาน  จะแบ่งกลุ่มตามระดับช้ัน เพื่อให้
ผู้เรียนมีการฝึกการท างานเป็นทีม รู้จักการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและโดยกลุ่ม มีการน าความรู้ท่ีได้เรียนมา
พัฒนาเป็นโครงงาน ตามความสนใจ และมีการน าเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะการแสดงออก 
แสดงความเห็น เป็นการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้แบบโครงงานจนเกิดเป็นนวัตกรรมของตนเอง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนโครงงานท้ังหมด 19 โครงงาน ผู้เรียนร้อย
ละ 100 มีผลงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน  
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ 2 นักคิดตัวน้อย 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เพื่อ
สังคมไทยสู่อาเซียน 
- กิจกรรมโครงงาน 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำอยู่ใน
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ในระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 83  มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 90.63 มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำอยู่ใน
ระดับคณุภำพ ยอดเยี่ยม 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 83.18 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ     
ดีเลิศ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 98.13  มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
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 ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 2 นักคิดตัวน้อย ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ 
90.63 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
วิเครำะห์ คิด
อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 
อภิปรำย
แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 
(ยอดเยี่ยม) 

 
จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 83.18 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

 

 
 

จำกผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน 
ผู้เรียนร้อยละ 98.13 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
สถานศึกษาจัดกิจกรรม นวัตกรน้อย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วย

พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 

107 คน สรุปองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ใน 1 ปีการศึกษา โดยใช้คาบว่างหรือเวลาพักกลางวันศึกษาเรื่องท่ีตนเอง
สนใจตามความถนัดและความสนใจ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 โครงงาน  จะแบ่งกลุ่มตามระดับช้ัน เพื่อให้
ผู้เรียนมีการฝึกการท างานเป็นทีม รู้จักการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและโดยกลุ่ม มีการน าความรู้ท่ีได้เรียนมา
พัฒนาเป็นโครงงาน ตามความสนใจ และมีการน าเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะการแสดงออก 
แสดงความเห็น เป็นการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้แบบโครงงานจนเกิดเป็นนวัตกรรมของตนเอง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนโครงงานท้ังหมด 19 โครงงาน ผู้เรียน            
ร้อยละ 100 มีผลงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน  

รำยชื่อโครงงำน โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ล ำดับที่ เรื่อง  ประเภทโครงงำน ช้ัน 

1 ทอดมันเห็ด การงานอาชีพ ป.1 

2 รองเท้าจากหลอด สิ่งประดิษฐ ์ ป.2 

3 หน้ากากอนามัยจากกระดาษคิทเช่น สิ่งประดิษฐ ์ ป.2 

4 กระถางต้นไม่จากเศษผ้า สิ่งประดิษฐ ์ ป.3 

5 รองเท้าจากหลอด สิ่งประดิษฐ ์ ป.3 

6 ถังขยะจากกล่องกระดาษ สิ่งประดิษฐ ์ ป.3 

7 ที่รองแก้วจากฝาขวด สิ่งประดิษฐ ์ ป.3 

8 ไม้กวาดจากขวดพลาสติก สิ่งประดิษฐ ์ ป.4 

9 หนังสือเล่มเล็กค าศัพท์ ผัก-ผลไม ้ ภาษาอังกฤษ ป.4 

10 การพัฒนาการเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือล่าง พลศึกษา ป.5 

11 การพัฒนาการเตะตะกร้อ พลศึกษา ป.5 

12 โคมไฟสร้างสรรค ์ สิ่งประดิษฐ ์ ป.5 

13 การท าแผ่นฟองเต้าหู้ การงานอาชีพ ป.6 

14 การสร้างร้านค้าออนไลน์ในการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายฮ่อยจ๊อ คอมพิวเตอร์ ป.6 

15 เครื่องมือช่วยห่อฮ่อยจ๊อ สิ่งประดิษฐ ์ ป.6 

16 ศิลปะน่ารู ้ ศิลปะ ป.6 

17 ถ่านจากเปลือกทุเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

18 ผลของรูปทรงต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่ง คณิตศาสตร ์ ป.4-6 

19 ทรายหรรษาหาปริมาตร คณิตศาสตร ์ ป.4-6 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ 2 นวัตกรน้อย 
 
 
 

- กิจกรรมโครงงาน 
 

ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมระดับ
คุณภำพ ดีเลิศ 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีผลงานเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเรียน การ
ท าโครงงาน อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 83  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 96.73 มีควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมระดับคุณภำพ 
ยอดเยี่ยม 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเรียน การ
ท าโครงงาน อยู่ในระดับคุณภาพ     
ยอดเยี่ยม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93.46  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 3 นวัตกรน้อย ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ 
96.73 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
 (ยอดเยี่ยม) 

 
ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลงำนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรเรียน กำรท ำโครงงำน 

ปีกำรศึกษำละ 1 โครงงำนอยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

47.37

10.535.26

5.26

10.53

10.53

5.26 5.26

ร้อยละประเภทโครงงำนปีกำรศึกษำ 2562

ส่ิงประดิษฐ์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ พลศึกษา ศิลปะ คอมพิวเตอร์
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ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 

 
 

จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
ผู้เรียนร้อยละ 93.46 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังต่อไปนี ้

- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสาร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน  ได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ไม่แอบเล่นเกม    
รู้กฎหมายคอมพิวเตอร์ รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ใน
วิชาต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้รายวิชาบูรณาการในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 นักเรียนได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การสืบค้นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ันท่ีแตกต่างกันไป เช่นในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 น าโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Kinemaster และ Inshot ซึ่งนักเรียนได้น ามาใช้เพื่อสรุปการ
รวบรวมและน าเสนอผลงานการเรียนรู้เรื่อง “น้ าปลา รสเด็ด” น า Google Classroom มาใช้ในการเรียนรู้
แบบออนไลน์มีพื้นท่ีมาช่วยในการบันทึกข้อมูลท่ีได้เรียนรู้ และค้นหาพร้อมท้ังส่งงานได้ในแบบออนไลน์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้น า Google from มาใช้ในการจัดการเรียนด้านการส ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฮ่อยจ๊อของนักเรียน และมีการน าแอพพลิเคช่ัน Shopee มาใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เป็นต้น 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาการค านวณโดยการ
เรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อส่ังให้บอร์ดทดลองขนาดเล็ก(ไมโครบิต) ท างานตามค าส่ังและแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดค าส่ังผิดพลาดในโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนการเขียนโปรแกรม วงจรอิเล็กทรอนิกส์
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ท่ีง่ายและสนุกสนาน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมด้านโค้ดด่ิง
(Coding) 

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 83  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการรู้เท่าทัน
ส่ือสารสนเทศและดิจิทัล ระดับดีขึ้น
ไป อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 88.57 มีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 88.57 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการรู้เท่าทัน
ส่ือสารสนเทศและดิจิทัล ระดับดีขึ้นไป 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 4 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตำมโครงกำรพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ 
88.57 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร  
(ดีเลิศ) 

จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล 
ผู้เรียนร้อยละ 88.57 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
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ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและดิจิทัล
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ให้ผู้เรียนระดับช้ัน ป.1-6 จ านวน 
107 คน ได้เตรียมความพร้อมโดยการเข้าพบครูประจ าช้ันในช่วงเวลา 7.40 น. – 8.00 น. ในการท่องสูตรคูณ 
ท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งการบ้าน เป็นต้น กิจกรรมหลังเข้าแถวในช่วงเช้า มีการรับข่าวสารประจ าวันจาก
ครูเวรประจ าวัน ค าศัพท์ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่นระยองจากตัวแทนสภานักเรียน  รายวิชา
ภาษาไทย ให้มีการเขียนตามค าบอกทุกครั้งก่อนเรียน การสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์ ให้
นักเรียน คณิต คิดเร็ว ทุกครั้งก่อนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา 2562 สถานศึกษาได้จัดให้มีครูต่างชาติมาสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 1 และมีครูสอน
ภาษาจีน ตามโครงการโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 1 คน และ
ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 2 คน รายวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
จริงโดยน านักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน ไปศึกษานอกห้องเรียนในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ Hall 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 นักเรียนได้
เรียนรู้กิจกรรมท่ีหลากหลายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ 
coding ท้ังแบบ Unplugged กับ Online และรายวิชาการงานอาชีพ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุข
ศึกษาและพลศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง 
“เห็ดแปลงร่าง” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง “สวนของพ่อ” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง “มหัศจรรย์ใบขลู่” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง “หอยนางรมน่ารู้” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง “น้ าปลารสเด็ด” และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง “ฮ่อยจ๊อ หรรษา” โดยบูรณาการทุกมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม    สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และบูรณาการบางมาตรฐานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความส านึกรักในท้องถิ่น มี
การใช้ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอาชีพ 
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ มีทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  มีสมรรถนะ และเป็นคนไทยท่ีอยู่ดีมีสุข 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) มีการจัดกิจกรรม
เสริมให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 12 คน คือกิจกรรมอ่านสะกดค า แจกรูป บัญชีค าพื้นฐาน
เขียนตามค าบอก โดยใช้ค าพื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กิจกรรมผันวรรณยุกต์ อักษรสูง กลาง ต่ า ให้
นักเรียนฝึกอ่าน เขียน ผันวรรณยุกต์ จากค าท่ีเป็นอักษรสูง กลาง ต่ า โดยใช้ค าในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
และกิจกรรมน าข้อสอบ RT ในปีการศึกษา 2560 - 2561 มาฝึกให้นักเรียนอ่านสะกดค า อ่านออกเสียงค า อ่าน
ข้อความ อ่านรู้เรื่อง 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) โรงเรียนมีการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดรายวิชาด้านภาษา เหตุผล และค านวณ 
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เพื่อให้ครูปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขตัวช้ีวัดท่ียังไม่ผ่าน ครูออกแบบและจัดท าเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับแบบทดสอบ NT ตามแนว Test Blueprint ของทุกรายวิชา  โดยจัดท าคลังข้อสอบท่ี
รวบรวมข้อสอบอย่างน้อย 10 ปีการศึกษา เพื่อน ามาให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ข้อสอบ 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) โรงเรียนมีการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เพื่อหาตัวช้ีวัดท่ีต้องปรับปรุง และปรับปรุงเร่งด่วน ของ
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูผู้สอนปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อแก้ไขตัวช้ีวัดท่ียังไม่ผ่าน ครูออกแบบและจัดท าเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับแบบทดสอบ O-
NET ตามแนว Test Blueprint ของทุกรายวิชา  โดยจัดท าคลังข้อสอบท่ีรวบรวมข้อสอบอย่างน้อย 10 ปี
การศึกษา เพื่อน ามาให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ข้อสอบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทางเครือข่าย
สุนทรภู่ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เครือข่ายสุนทรภู่ ประจ าปี 2562 จัดให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ในเครือข่ายสุนทรภู่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนวัดถนนกะเพราได้จัดให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 จ านวน 12 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นฐานการเรียนรู้
จ านวน 7 ฐานการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเน้นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้
ทดลองและเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทางเครือข่ายสุนทรภู่ได้จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ เครือข่ายสุนทรภู่ ประจ าปี 2562 จัดให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเครือข่ายสุนทรภู่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนวัดถนนกะเพราได้จัดให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 12 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 20 มกราคม 2563 ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จะแบ่งนักเรียนจาก
จ านวนนักเรียน 245 คน เป็น 3 กลุ่ม ตามความสามารถ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนแบ่งย่อยออกมาห้องละ
ประมาณ 20 คน และจะมีครูประจ าห้องในแต่ละกลุ่ม ห้องละ 2 คน นักเรียนทุกคนมีเอกสารประกอบการ
เรียน ครูประจ ากลุ่มจะท าการสอนข้อสอบและให้นักเรียนได้ทดลองท าข้อสอบด้วยตัวเอง ครูและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยข้อสอบและแนะแนวทางในการท าข้อสอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในห้องด้วย 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

กิจกรรมท่ี 5 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
 
 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษา 
 
 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ความสามารถด้านการอ่าน 
ออกของผู้เรียน (RT) 
 
 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 
 
 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O - NET) 
 
 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับ
คุณภำพ ดี 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 65  มีผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
2. ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) 
มีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 30 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
3. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 มีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 30 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
4. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 33 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพ  
ดี 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 66.34  มีผลการ
เรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
2. ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) 
มีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 54.43 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
3. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
มีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ  อยู่ในระดับ
คุณภาพ        (รอผลประกาศ) 
 
4. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 34.39 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
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ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ตำมโครงกำรพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 ( ดี ) 

 
ผู้เรียนร้อยละ 66.34  มีผลกำรเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 

 

 

จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก (RT)   
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนได้คะแนนร้อยละ 54.43 

 อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ

ประวัติศำสตร์
สุขศึกษำฯ

ศิลปะ ดนตรี
กำรงำนฯ

ภำษำอังกฤษ
เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 
ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2562
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก
ของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ปีกำรศึกษำ 2562

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ยังไม่ประกาศผล) 
 

จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)   
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนได้คะแนนร้อยละ  

 อยู่ในระดับคุณภำพ  

 

 

จำกผลกำรประเมินผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  34.39 
 อยู่ในระดับคุณภำพ  ดี 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับประถมศึกษำปีที่ 6

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมี
กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพ 6 เรื่อง 6 ช้ันเรียน จัดให้ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน โดยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรียนรู้ เรื่อง “เห็ดแปลงร่าง” ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 เรียนรู้เรื่อง “สวนของพ่อ” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรียนรู้เรื่อง “มหัศจรรย์ใบขลู่” ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เรียนรู้เรื่อง “หอยนางรมน่ารู้” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรียนรู้เรื่อง “น้ าปลารสเด็ด” และ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 เรียนรู้เรื่อง  “ฮ่อยจ๊อ หรรษา” โดยบูรณาการทุกมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และบูรณาการบางมาตรฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีจุดเน้น คือ “โรงเรียน
สร้างสรรค์นวัตกรน้อยสู่สากล (Creative Glocal Innovator School)” ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความส านึกรักในท้องถิ่น มี
การใช้ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอาชีพ 
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ มีทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  มีสมรรถนะ และเป็นคนไทยท่ีอยู่ดีมีสุข 

- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดให้ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมร้านค้า  เป็นกิจกรรมเพื่อจัดหา
สินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็น และเป็นความต้องการของสมาชิกตลอดจนรวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
มาจ าหน่าย  ขั้นตอนของกิจกรรมร้านค้า  คือ  มีคณะกรรมการร่วมกันท าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ รับสมัครสมาชิก 
สหกรณ์ส ารวจส่ิงท่ีสมาชิกต้องการซื้อด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าให้สมาชิก  สมาชิกใช้ประโยชน์จากสินค้า  บันทึกบัญชี จ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืนให้
สมาชิกกิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมออมทรัพย์ (ธนาคารโรงเรียน)  เป็นกิจกรรมท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มี
ทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและส่ิงของ มีวิธีคิดท่ีจะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม 
รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสมกับวัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในการรับฝากเงินประจ าวัน 3 คน คือ 
พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี และผู้อนุมัติ (ผู้จัดการธนาคาร หรือรองผู้จัดการธนาคาร) เป็นผู้รับการฝากเงิน 
นักเรียนท่ีจะฝากเงินจะต้องน าสมุดบัญชี พร้อมใบฝาก ยื่นให้กับพนักงานการเงิน เพื่อบันทึกข้อมูลลงสมุดบัญชี 
และส่งข้อมูลต่อให้กับพนักงานบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลลงทะเบียนคุมรายบุคคล และส่งเงินให้กับผู้อนุมัติ เพื่อลง
สมุดเงินสดประจ าวันและน าเงินไปส่งให้กับครูผู้รับผิดชอบ เพื่อน าไปฝากธนาคารต่อไป กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
ส่งเสริมการผลิต มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ กิจกรรมการปลูกผักบนดิน ปลูกผักไร้ดิน และเพาะเห็ด ท่ีเป็น
กิจกกรรมการเกษตรท่ีน าผลผลิตท่ีได้ขายให้กับโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อน าไปประกอบอาหาร และขายให้กับ
สหกรณ์เพื่อน าไปขายให้กับนักเรียนและคนในชุมชน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ี
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ได้จากการเรียนรู้จะน าไปฝากขายท่ีสหกรณ์โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
รู้จักกระบวนการท างาน มีประสบการณ์ท างาน สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้  กิจกรรมท่ี 4  
กิจกรรมสวัสดิการ เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อให้บริการในส่ิงท่ีเป็นความรู้หรือส่ิงท่ีจะใช้
ประโยชน์ร่วมกันแก่นักเรียนเป็นส่วนรวมหรือเป็นการสร้างนิสัยการค้นคว้า  การให้บริการ  เอื้อเฟื้อและ
แบ่งปันกัน  ตลอดจนรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานได้  เช่น  การน าผลก าไรท่ีได้รับจากร้านค้า
สหกรณ์ มาบันทึกบัญชี และน ามาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน เช่น การมอบทุนการศึกษาในวันส าคัญ
ของโรงเรียนให้กับนักเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติดี การมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับสมาชิก 
การช่วยเหลือชุมชน เช่น ไปมอบน้ าด่ืมให้กับกิจกรรมของชุมชน  การมอบของขวัญในวันเด็กให้กับเด็กๆ ใน
ชุมชน เป็นต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

กิจกรรมท่ี 6 1 ห้องเรียน 1 
อำชีพ   
 
 
 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การอาชีพ 
- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 83  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ ระดับดี
ขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 83  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการท างาน
แบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะ
ผู้น า ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 98.13 มีควำมรู้ 
ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 96.26  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ ระดับดีขึ้น
ไป อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการท างานแบบ
รวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผู้เรียน ร้อยละ 
98.13 มี
ควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และ
เจตคติที่ดีต่อ
งำนอำชีพ  
 (ยอดเยี่ยม) 

 

 
 

จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ผู้เรียนร้อยละ 96.26 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียน ร้อยละ 
98.13 มี
ควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และ
เจตคติที่ดีต่อ
งำนอำชีพ  
 (ยอดเยี่ยม) 

 

 
 

จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรท ำงำนแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภำวะผู้น ำ 
ผู้เรียนร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 
 

1.2 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
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สถานศึกษาจัดกิจกรรม วิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนา
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการด าเนินงาน ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน ได้ท ากิจกรรมดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเนื่องในวันวันวิสาขบูชา จัดขึ้นในวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2562 มีกิจกรรมจัดบอร์ดวิชาการเนื่องในวันวิสาขบูชา และให้นักเรียนทุกคนได้ไปเวียนเทียนท่ีวัด
ถนนกะเพรา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้หน้าท่ีของชาวพุทธ เรียนรู้ในการปฏิบัติตามกิจวัตรท่ีงดงาม และส่งเสริม
การมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา จัดขึ้นในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ สถานปฏิบัติธรรมมณฑปเนินฆ้อ หมู่ท่ี 3 อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  กิจกรรมนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ยกระดับจิตใจ เพิ่มพูนปัญญาให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้
เห็นความส าคัญของวันมาฆบูชา และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ต่อไปนั้น กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน ได้ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แห่ไป
ตามหมู่บ้านหมู่ท่ี 4,8,9 และหมู่บ้านแหลมสนเพื่อเชิญชวนชุมชนร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดถนน
กะเพราและวัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตามวิถีของชาวพุทธ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
จิตใจ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและไม่ลืมรากเหง้าของการเป็นประชาชนชาวไทยสืบไปในอนาคต  

- กิจกรรมเรียนธรรมะและสวดมนต์ ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คนจะ
ได้เรียนธรรมะกับพระสงฆ์ ทุกวันศุกร์  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาอบรมขัดเกลาจิตใจ
และปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนิกชนท่ีดี   

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
พระมหากษัตริย์ ล าดับท่ี 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน จัดขึ้นในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2562 ร่วมกันท าบุญ
ตักบาตรในช่วงเช้าท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 
และได้ท าการปลูกต้นรวงผ้ึงซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจ ารัชกาลท่ี 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 67 พรรษา ในวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บรรดาข้าราชการ ประชาชน นักเรียน โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยท่ียอมสละเลือดเนื้อและธ ารงไว้เพื่อชาติ
ไทยสืบมาจนช่ัวรุ่นลูกรุ่นหลานจวบจนปัจจุบัน  

- กิจกรรมวันไหว้ครู จัดขึ้น ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน ได้ท ากิจกรรมวันไหว้ครู. ประกอบด้วยการไหว้พระสวดมนต์  การแสดง
ความเคารพกันละกัน การแสดงความนอบน้อมต่อครูอาจารย์ การรู้กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ส านึกรัก ธ ารงไว้ซึ่งวัฒธรรมอันดีงามของไทย   

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน  
จัดขึ้นในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ เขียนเรียงความ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระ
สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อส่งเสริมความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นมี
กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
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- กิจกรรมค่ายธรรมะอารมณ์ดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
107 คน จัดกิจกรรมในวันท่ี 3 กันยายน 2562 ได้ท ากิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเปิดใจใส่ธรรม และมารยาทชาว
พุทธ มีการสวนมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ การเจริญศีลภาวนา และการปฏิบัติตนของชาวพุทธในโอกาสต่างๆ 2.
กิจกรรมพลังแห่งน้ าใจ และกฎแห่งกรรม มีการสอนให้รู้จักการสามัคคี การเสียสละ การรู้จักผิดชอบช่ัวดี ท าดี
ได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัวโดยการหยิบยกส่ือวีดีโอต่างๆ เข้ามาประกอบการบรรยาย 3. กิจกรรมขอขมาบูชาครู และ
สัญญาใจ จัดโดยให้นักเรียนขอขมาครู และพูดความในใจต่อคณะครูและให้สัญญาใจว่าจะประพฤติปฏิบัติตน
เป็นนักเรียนท่ีดี  

- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จัดกิจกรรมในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปี
ของชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ 
ล าดับท่ี 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นหวงแหน ตระหนัก รู้
คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ท าใหผู้้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 7 วิถีพุทธ 
 
 
 
 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมเรียนธรรมะและสวดมนต์ 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมค่ายธรรมะอารมณ์ดี 
- กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาท าดีเพื่อพ่อ
และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมอบรมหลักสูตร 
ชินสาสมาธิ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด อยู่ในระดับคุณภำพ ยอด
เยี่ยม 
 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 93 มีผลประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มี
คุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด อยู่
ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มี
ผลประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
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ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 7 วิถีพุทธ ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

1. ผู้เรียนร้อย
ละ 100.00 มี
คุณลักษณะ
และค่ำนิยมท่ีดี
ตำมที่
สถำนศึกษำ
ก ำหนด  
 (ยอดเยี่ยม) 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

2) มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
สถานศึกษาจัดกิจกรรม วิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนา

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์วัดถนนกระเพรา จัดกิจกรรมในวันท่ี 13-15 เมษายน 

2562เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ร่วมกับวัดถนนกะเพรา จัดให้มีเวทีสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อ
หารายได้ท าบุญให้กับวัดถนนกะเพรา และเป็นเวทีท่ีท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- กิจกรรมท าบุญวันก่อต้ังโรงเรียนวัดถนนกะเพรา มีการจัดท าบุญวันก่อต้ังโรงเรียนในวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 80 ปีโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 107 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประวัติความเป็นมา
และเห็นความส าคัญของสถานศึกษาท่ีตนศึกษาอยู่ เห็นคุณค่า เรื่องราว บริบทของสถานท่ีทางการศึกษาของ
ตนต้ังแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ว่ามีคุณค่าควรแก่การหวงแหน รักษาและอนุรักษ์ไว้สืบไป ท าให้ผู้เรียนร้อยละ 100 
มีจิตใจท่ีเป็นสุข มีความเมตตา กรุณา มีสติ  มีสมาธิ 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 7 วิถีพุทธ 
 
 
 
- กิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต์วัดถนนกระเพรา 
- กิจกรรมท าบุญวันก่อตั้ง
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
- กิจกรรมท าบุญวันพระและ
ถวายภัตตาหารเพล 
 
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
 
 
 
 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีควำมภูมิใจ
ในท้องถ่ินและควำมเปน็ไทย อยู่ใน
ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
2.1 ผู้เรียนร้อยละ 93 มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
 
2.2 ผู้เรียนร้อยละ 93  ได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหรือเรียนรู้กับปราชญ์
ชาวบ้าน และเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีควำม
ภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
2.1 ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
2.2 ผู้เรียนร้อยละ 100.00  ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นหรือเรียนรู้กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
สถานศึกษาจัดกิจกรรม วิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนา  

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมสภานักเรียน ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 จ านวน 107 คนได้ร่วม

กระบวนการประชาธิปไตย ได้เลือกตั้งสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การหาเสียง การลงคะแนน 
การยอมรับคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน มีคณะท างานรับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นและวัฒนธรรมสังคมแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่าง เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามระบอบประชาธิปไตย  

- กิจกรรมอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ ณ วัดคลองตากวา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 จ านวน 37 คน จัดกิจกรรมในวันท่ี 13  กันยายน  2562 วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง 
“จุดประสงค์ของการท าสมาธิ / อิริยาบถ๔ /ฐานจิต/จุดเริ่มต้น” บรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริกรรม/ลักษณะ
ต่อต้านสมาธิ” ชมวีดิทัศน์ การเดินจงกรม และนั่งสมาธิ บรรยายหัวข้อเรื่อง “สมาธิกับการควบคุมอารมณ์/
ประโยชน์ของสมาธิ”บรรยายหัวข้อเรื่อง “สมาธิกับการเรียน” / วิทิสาสมาธิ”ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมกล่าว
ความรู้สึก ถามตอบปัญหา ปิดการอบรม กราบลาพระรัตนตรัย 

- กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาท าดีเพื่อพ่อและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกันท าความสะอาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ 
บริเวณโรงเรียนวัดถนนกะเพรา และบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดถนนกะเพราโดยกวาดลานวัด เก็บขยะ
รอบโบสถ์ ด้านก าแพงวัดและล้างห้องน้ า โดยแบ่งตามหมู่ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดถนนกะเพรา กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติโดยฝ่ายวิชาการวางแผนการด าเนินการจัดการประกวดวาดภาพระบายสี จัดประกวดการ
บรรยายเรื่องจากภาพในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี 9” และจัดการประกวดกิจกรรม
เรียงความในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี 9” 

 
โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 7 วิถีพุทธ 
 
 
 
 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
 
 
 

3. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีกำรยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย อยู่ในระดับคุณภำพ 
ยอดเยี่ยม 
 
3.1 ผู้เรียนร้อยละ 93  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการเป็น
พลเมืองต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล ระดับดี
ขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

3. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  มีกำร
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย อยู่ในระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
3.1 ผู้เรียนร้อยละ 100.00  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านการเป็น
พลเมืองต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล ระดับดีขึ้น
ไป อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 7 วิถีพุทธ ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ผู้เรียนร้อย
ละ 100.00 มี
กำรยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกัน
บนควำม
แตกต่ำงและ
หลำกหลำย 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 

จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรเป็นพลเมืองต่ืนรู้ที่มีส ำนึกสำกล 
ผู้เรียนร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม สุขกายสบายใจ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีมีกิจกรรมท่ี
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพ  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 
คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ ในตอนเช้าจะมีการตรวจผม เล็บ ฟัน ร่างกาย หน้าเสาธงทุกวันจันทร์ และมี
การคัดกรองผู้เรียนท่ีสุขภาพไม่แข็งแรง เช่น เป็นหวัดให้ใช้ผ้าปิดจมูก หรือถ้าในบางรายเป็นมากก็จะติดต่อให้
ผู้ปกครองมารับกลับไป นอกจากนี้ยังในด้านของการรักษาสุขอนามัย ผู้เรียนทุกคนจะถูกฝึกให้ล้างมือก่อนท่ีจะ
รับประทานอาหาร นอกจากการท่ีครูจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เรียนแล้วยังมีหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วย
ดูแล คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถนนกะเพราจะคอยช่วยดูแลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของ ผู้เรียน 
การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพของฟัน เป็นต้น โดยในทุกกิจกรรมท่ีท าจะมีครู
ประจ าช้ันเป็นผู้ดูแล  

- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 107 คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  ครูส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกวันและท าบันทึกการแปรงฟันอย่างต่อเนื่อง  

- กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
107 คนโดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้งคือต้นเดือนกับปลาย
เดือน แล้วน าผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติในกราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุของกรมอนามัย
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ดี พอใช้ ปรบัปรุง
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กระทรวงสาธารณสุขซึ่งใช้ส าหรับติดตามการเจริญเติบโต ผลการด าเนินการพบว่า มีผู้เรียนผอม 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.86  มีผู้เรียนสมส่วน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 93.45 มีผู้เรียนค่อนข้างอ้วน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
มีผู้เรียนอ้วน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 

- กิจกรรมวัดสมรรถภาพ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน       
107 คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ท าการตรวจสอบผลการทดสอบ 
เพื่อน าไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายผู้เรียนต่อไป ประชากรท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ อายุ เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 5 รายการ นั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที ลุกนั่ง 60 
วินาที ยืนยกเข่า 3 นาที ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายและบันทึกข้อมูลของผู้ทดสอบ น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย 5 ด้าน โดยสร้างขึ้นจาก
โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ใช้เกณฑ์อ้างอิง การกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
และประเมินผลผู้เรียนตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ เกณฑ์ดีมาก เกณฑ์ดี เกณฑ์ปานกลาง เกณฑ์ต่ า  เกณฑ์ต่ ามาก   

- กิจกรรมรับประทานอาหารเสริม (นม) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา           
ปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ในช่วงพัก
เรียนช่ัวโมงแรกทั้งในช่วงเช้า  และมีบันทึกการด่ืมนมประจ าช้ันเรียนทุกช้ันเป็นประจ าทุกวัน  

- กิจกรรมอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน       
107 คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ โดยโรงเรียนมีการจัดท าเมนูอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch โดยค านึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ จัดซื้อวัสดุบริโภค  และปรุงอาหาร ให้นักเรียนรับประทานตามหลักโภชนาการอาหาร 5 หมู่  

- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน นักเรียนได้เรียนกีฬาว่ายน้ า เปตอง กรีฑา วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ และฟุตบอล 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัยและปลอดภัยจาก
โรคต่างๆ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งกีฬานักเรียนเครือข่ายการศึกษา สุนทรภู่ ซึ่งทางโรงเรียนวัด
ถนนกะเพรา ส่งเข้าแข่งขัน จ านวน 5 รายการ ได้แก่ กีฬาฟุตบอล , เซปัคตะกร้อ , วอลเลย์บอล , กรีฑา 
และเปตอง  ตัวแทนนักเรียนท่ีได้เข้าแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายเพื่อเข้าไปแข่งต่อในระดับเขตต่อไป 
ดังนี้ 1. เด็กหญิงอภิชญา ธรรมศรี นักเรียนช้ัน ป.3  เป็นตัวแทนนักกรีฑาประเภทรุ่นอายุ 10 ปี หญิง                
2. เด็กชายสุทธิภัทร มั่งค่ัง นักเรียนช้ัน ป.5 เป็นตัวแทนนักฟุตบอลทีมเครือข่ายสุนทรภู่ 3. เด็กชายชนาธิป       
คงประเสริฐ นักเรียนช้ัน ป.6 เป็นตัวแทนนักฟุตบอลทีมเครือข่ายสุนทรภู่  จากการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี            
1. เด็กหญิงอภิชญา ธรรมศรี นักเรียนช้ัน ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  2. เด็กชายสุทธิภัทร มั่งค่ัง 
นักเรียนช้ัน ป.5 และ เด็กชายชนาธิป คงประเสริฐ นักเรียนช้ัน ป.6 เป็นตัวแทนนักฟุตบอลทีมเครือข่ายสุนทร
ภู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง 2  

- กิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
107 คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา โดยครูได้
ท าการสอนไปควบคู่กับการจัดประสบการณ์ซึ่งจะใช้ส่ือและสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น รูปภาพ 
วิดีโอ ให้เด็กได้เรียนรู้โดยครูเป็นผู้ให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับผู้เรียน และให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ได้เข้า
ร่วมโครงการครูแดร์ (DARE) โดยจะมีต ารวจจาก สภ.แกลง  ในโครงการมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
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การเฝ้าระวัง และวิธีป้องกันตนเองให้ห่างจากยาเสพติดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ทุกวันพุธ 
โดยผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- กิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมในวันท่ี 9 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน โดยมีวิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกความ
สนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเต้น การแสดงละคร การร้องเพลง และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็น
ถึงพัฒนาการของลูกหลาน ท้ังยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย   

- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนมีการเข้าร่วมการเข้าค่ายลูกเสือและเนตร
นารีเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ประจ าปี การศึกษา 2562 วันท่ี 23 ถึง 25 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราว วัดหนองจระเข้ มีกิจกรรมการเดินทางไกล ทักษะการผูกเงื่อน กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรม
ทดสอบก าลังใจ  กิจกรรมรอบกองไฟ การบริหารฝึกระเบียบแถว การบ าเพ็ญประโยชน์  

- กิจกรรมค่ายสานศิลป์ แต้มฝัน Art-dream Camp ครั้งท่ี 1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 107 คน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 12 -13 ธันวาคม 2562 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ครูท่ี
มีความเช่ียวชาญด้านศิลปะโดยตรง คือ ครูรุ่งแสง พลซา ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ มาเป็นวิทยากร 
โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเทคนิคการระบายสีไม้ กิจกรรมวาดภาพใบหน้าเพื่อนโดยไม่มองกระดาษ และ 
เทคนิคการใช้สีชอล์ก  กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย ดอทเปเปอร์/แบบตาราง สาธิตการ
วาดภาพ เทคนิคสีโปสเตอร์ กิจกรรมวาดภาพ วาดภาพตามจินตนาการ 
 

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 8 สุขกำยสบำยใจ 
 
 
 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ   
-กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 
-กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 
-กิจกรรมวัดสมรรถภาพ 
-กิจกรรมรับประทานอาหาร
เสริม (นม) 
-กิจกรรมอาหารกลางวัน 
-กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
 
-กิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติด 
-กิจกรรมวันเด็ก 

ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสุขภำวะทำง
กำยและจิตสังคม อยู่ในระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสมรรถภาพ
ทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีน้ าหนักส่วน 
สูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิต

ผู้เรียนร้อยละ 96.26 มีสุขภำวะทำง
กำยและจิตสังคม อยู่ในระดับ
คุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 95.33  มีสมรรถภาพ
ทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93.46 มีน้ าหนักส่วน 
สูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและ
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี 
-กิจกรรมค่ายสานศิลป์ แต้มฝัน 
Art-dream Camp ครั้งท่ี 1 
 

และความเจริญแห่งตนระดับดีขึ้นไป 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ความเจริญแห่งตนระดับดีขึ้นไป อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

 
ผลกำรพัฒนำ จำกกิจกรรมที่ 8 สุขกำยสบำยใจ ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ 
94.08 มีสุข
ภำวะทำงกำย
และจิตสังคม  
(ยอดเยี่ยม) 

 

จำกผลกำรประเมินสมรรถภำพทำงกำย ผู้เรียนร้อยละ 95.33 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 

ผู้เรียนร้อยละ 93.46 มีน้ ำหนักส่วน สูงผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 
จำกผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน 

ผู้เรียนร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
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2.  ผลกำรด ำเนินงำน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง ตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถคิดวิเคราะห์  คิดค านวณ การเขียนส่ือสารได้ดี สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตยกล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็น รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างวัยและระหว่างบุคคล ส่งผล
ให้ ผู้เรียนส่วนมากมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  กตัญญูกตเวที  มีความเมตตา 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี และ
ส าคัญ  ส่ิงไหนมีความจ าเป็น  รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยีและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ  ท้ังนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ส่ือ และแหล่งสืบค้นท่ีหลากหลาย และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  รู้จักตนเอง มีความรักสามัคคีกันในหมู่
คณะ อยู่ร่วมกันในสังคมท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน  มีจิตส านึกในการช่วยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน         
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา นักเรียน 1 คน  มีอาชีพท่ีตนเองสนใจและถนัด              
1 อาชีพ และมีผลงานโครงงานปีการศีกษาละ 1 โครงงาน จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคม  
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 - การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาตามหลักการ
วิทยาศาสตร์ และตามสถานการณ์  
 - ความมีระเบียบวินัย และมารยาท 
 - การแต่งกาย  
 - การเขียน (ลายมือ)  
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 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

1.กระบวนกำรพัฒนำ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA  ประกอบไปด้วย  Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการ
ให้เหมาะสม) ร่วมกับการบริหารงานในรูปแบบ  KAPRAO Model ซึ่งประกอบไปด้วย K – Knowledge 
Management (การจัดการความรู้) A – After Action Review (การทบทวนหลังกิจกรรม) P – Participation 
(การมีส่วนร่วม)  R – Responsibility (ความรับผิดชอบ) A – Active and Attitude (การลงมือกระท าแบบมี
พลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่าร่วมกัน) O – Organizing (การจัดองค์กร) ซึ่งเป็นการบริหารท่ีมีส่วนร่วมแบบ
มีพลัง โดยเน้นกระบวนการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาองค์กร ด้วยการมีส านึก
รับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของสรรพส่ิง และส่ิงท่ีท าร่วมกัน จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีมี
ความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกับครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
เด็ก มีระบบการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ และหลากหลาย เช่น นิเทศงานสอน โดยครูนิเทศครู หรือเพื่อนนิเทศ
เพื่อน มีระบบเพื่อนคู่คิด เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการสอน มีระบบ
นิเทศงานสอน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยท าเป็นกระบวนการ PLC มีการถ่ายคลิปการสอน และ
น ามาเปิดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงวิธีการปฏิบัติ วิธีการสอนของครูแต่ละคน และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น เพื่อยก
ย่องและเพื่อสะท้อนให้ครูแต่ละคนได้น าไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีการนิเทศงานแผนการสอนและการ
บันทึกหลังแผน เป็นประจ าทุกวันจันทร์ มีการนิเทศงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกวันจันทร์ต้นเดือน และ
มีการนิเทศอาคารสถานท่ี ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ทุกภาคเรียน มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนเป็นประจ าทุก
วันศุกร์สุดสัปดาห์ จนท าให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพเด็กรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกเป้าหมาย รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนให้กับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กพิการเรียนร่วมด้วย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยการส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา และร่วมเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ จนสามารถน า
ความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  รวมทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ท้ังยังจัด
กิจกรรมในด้านสถานศึกษาปลอดภัย เช่น การให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัย การซ้อมหนีไฟเมื่อเวลาไฟไหม้ 
การน าผู้เรียนไปเรียนทักษะการว่ายน้ า เพื่อจะได้ใช้ในการช่วยเหลือตนเอง โดยรวมกับองค์กรต่างๆ เช่น 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง สพป.ระยอง เขต 2 หรือเทศบาลต าบลเนินฆ้อ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ยังได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน และเพียงพอกับจ านวนครู บุคลากรและผู้เรียนดังนี้ 
 

โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดการ
ความรู้  (K-Knowledge 
management) 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
อิงสมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนไ ด้รับการส่ง เสริม สนับสนุน 
พัฒนา ให้มีความเ ช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
2.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีอิงสมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนหลัง
กิจกรรม  (A-After Action 
Review)   

1.สถานศึกษามีการสร้างชุมชนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learnig 
Community :  PLC)  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาไ ด้รั บการ ส่ง เ สริ ม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
 
 

1.สถานศึกษามีการสร้างชุมชนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learnig 
Community : PLC) 
2.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
 

กิจกรรมท่ี 3 การมีส่วนร่วม 
(P-Participation) 

1.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาไ ด้รั บการ ส่ง เ สริ ม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
2.สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

1.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
2.สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมท่ี 4 ความรับผิดชอบ 
(R-Responsibility) 

1.สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

กิจกรรมท่ี 5 การลงมือกระท า
แบบมีพลัง ทัศนคติและการ
เห็นคุณค่า (A-Active and 
Attitude)   

1.สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาไ ด้รั บการ ส่ง เ สริ ม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
 

1.สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
 

กิจกรรมท่ี 6 การจัดองค์กร 
(O - Organizing) 

1 . ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร
อัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2 .สถาน ศึกษามี การระบบ ข้ อมู ล
สารสนเทศครอบคลุมภาระกิจงานท้ัง 
4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3.สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
 

1 . สถาน ศึกษาสามารถบ ริ ห า ร
อัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.สถานศึกษามีการระบบข้อมูล
สารสนเทศครอบคลุมภาระกิจงานท้ัง 
4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
3.สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

 
 

โครงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model 
 กิจกรรมท่ี 1 การจัดการความรู้  (K-Knowledge management)  ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ วัฒนธรรมขององค์กร การ
จัดการสารสนเทศ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบข้อมูลสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันที การท่ี  
บุคลากรมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ครูและบุคลากรสามารถน าส่ิงท่ีรวบรวม
เป็นความรู้มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม และสามารถน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ของเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ 
เช่น การจัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆ บันทึกและรายงานการประชุม การเขียน Mind 
Mapping ส่ิงท่ีสะท้อนจากการเย่ียมช้ันเรียน หรือสังเกตการณ์สอน ฯลฯ  
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 กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนหลังกิจกรรม  (A-After Action Review)  โดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) หรือชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ โดยได้มีการแต่งต้ังครูร่วมพัฒนา
หรือเพื่อนครูคิด (ครูบัดด้ี) เพื่อเป็นเพื่อนท่ีปรึกษาเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรีนรู้ รวมทั้งยังได้มีการก าหนดปฏิทินเยี่ยมช้ันเรียนและ
สังเกตการสอนเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของครู และเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยมีการท า PLC ร่วมกันท้ังโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
  กิจกรรมท่ี 3 การมีส่วนร่วม (P-Participation) ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับครู บุคลากร 
และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ นโยบาลรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
นอกจากนั้น ยังร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความ
ต้องการ และบริบทของท้องถิ่น  มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น การน าวิทยากรท้องถิ่นมาสอนท ากะปิ น้ าปลา ขนมเบเกอรี่  เป็นต้น หรือการน าเด็กออกไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ ารุง สะพานรักษ์แสม ฯลฯ  

กิจกรรมท่ี 4 ความรับผิดชอบ (R-Responsibility) ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับครู 
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการและการจัดท า
กิจกรรมต่างๆ มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการและกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับติดตามผล เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ และนิเทศติดตามผลเพื่อติดตาม
การท างานในทุกๆ กิจกรรม  

กิจกรรมท่ี 5 การลงมือกระท าแบบมีพลัง ทัศนคติและการเห็นคุณค่า (A-Active and 
Attitude)  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร กระตุ้นตนเองให้เป็นคนมีความกระตือรือร้น มี
ทัศนคติท่ีดีในการท างาน และเห็นคุณค่าของงาน และส่ิงต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานนั้น เช่น ส่งเสริมให้
ครูผู้สอน ด าเนินการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และด าเนินการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learing 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง  ครูทุกคนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
เรียนร่วม โดยมีการคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครูเข้า
ร่วมการอบรม พัฒนาตามสาขาวิชาความรู้ท่ีต้องการพัฒนาและจ าเป็น อ านวยความสะดวกในการจัดหาส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
ทักษะในการออกแบบกิจกรรมหรือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยเน้นการวัดทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ A คือ attitude หรือคุณค่าของเรื่องท่ีเรียนรู้  S คือ 
Skill หรือทักษะ  K คือ Knowledge หรือความรู้ ดังนั้นในการท ากิจกรรมนี้จึงได้เช่ือมโยงกระบวนการ PLC 
เข้ามาเพื่อสร้างพลังและคุณค่าในการท างานร่วมกัน  ได้ค้นพบจุดด้อยของตนและพร้อมท่ีจะแก้ไข และเห็น
จุดเด่นของตนท่ีจะพัฒนาได้ต่อไป 

กิจกรรมท่ี 6 การจัดองค์กร (O - Organizing) ได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกับครู บุคลากร 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีแต่งต้ังหัวหน้าการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย คณะกรรมการการบริหารงานท้ัง 
4 ฝ่าย พร้อมท้ังก าหนดหน้าท่ีและกรอบการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย มีการจัดท าปฏิทินการท างาน การก าหนด
เจ้าภาพในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ การรายงานผลการจัดกิจกรรม และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนิน
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กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และ
ท่ัวถึง 
2. ผลกำรพัฒนำ 
  2.1  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  2.2 โรงเรียนมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีความ
สอดคล้องกับภารกิจ บริบทของสถานศึกษา 
 2.3 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูและช่วยเหลือผู้เรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  

2.4 โรงเรียนมีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษา
ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป 
และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.5 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศท่ี
จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถวางแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.6 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการใช้หลักสูตร การแลกเปล่ียนเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 2.7 ร้อยละ 100 ของจ านวนเด็กพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และจ านวนเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
 2.8 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.9 ครูร้อยละ 100 มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) สามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการท า PLC อย่างชัดเจน และน าผลการด าเนินงานท่ีได้จากการท า PLC 
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 

2.10 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม  อาคารสถานท่ีทุกแห่งมีความสะอาด  เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และมีระบบความปลอดภัย 

2.11 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนในการบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีก าหนดครบทุกกลุ่มงาน 

2.12 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 
- ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพเฉล่ีย 90 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
- ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่า  

20 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ท้ังในรูปแบบของงบประมาณ  และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

0%11%0%

89%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนคร้ังที่ครูเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 คร้ังต่อภาคเรียน

2 คร้ังต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน

0%
27%

0%

73%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การนิเทศ  ก ากับ  
ติดตาม  และ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลจำกผู้บริหำร 

 

 

 
3.  จุดเด่น   
 โรงเรียนมีการบริหารและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยน าเทคนิคท่ีหลากหลายมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การบริหารโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยให้ครูร่วมกัน
ปรับกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการจับคู่ครูบัดด้ี ให้กับครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปล่ียนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ช่วยกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศการสอนโดยศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครูบัดด้ี และครูท่านอื่นในโรงเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการประชุม
แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับบุคลากร การประชุมระดมสมอง การประชุมตามกลุ่มงานท่ี
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนท่ีวางไว้เพื่อให้ตรง
ตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนโยบายของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารยังมีความสามารถในการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือในการพัฒนาอ
คารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
4.  จุดควรพัฒนำ    
 ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องมี
การนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ  
  

100%

แผนภูมิแสดง ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และ ประเมินผล

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 คร้ังต่อภาคเรียน

2 คร้ังต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยครูจะต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาเพื่อน ามา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และน าไป
ประยุกต์ในชีวิตได้ โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อน าผลการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ครูจะมีครูบัดด้ีท่ี
ช่วยกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศระหว่างคู่บัดด้ี เพื่อช่วยในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สังเกตพฤติกรรมครูผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อดูผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ  
 

โดยมีโครงกำรที่พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังนี้ 
 
โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1.โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการใช้ส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้   
 
 
 

 
1. ครูร้อยละ 100 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2. ครูร้อยละ 100 ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

 
1. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
2. ครูร้อยละ 100 ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจัด
บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 5 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล   
 
 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมวิจัยในช้ัน
เรียน   
 
 
 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. ครูร้อยละ 100 มีการจัด
บรรยากาศด้านกายภาพ ท่ี
สะดวกและเหมาะสมกับการเรียน
การสอน มีบุคลิกภาพและการ
วางตัวที่เหมาะสมกับความเป็นครู
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือรน้
อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
4. ครูร้อยละ 100  มีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย ตรง
ตามสภาพจริง อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
5. ครูร้อยละ 100 มีข้อมูล
รายบุคคลและใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เลิศ 
6. ครูร้อยละ 100 มีการจัดการ
เรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
7. ครูร้อยละ 100 มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

3. ครูร้อยละ 100  มีการจัด
บรรยากาศด้านกายภาพ ท่ีสะดวกและ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน มี
บุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม
กับความเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นอย่างสม่ าเสมอ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
4. ครูร้อยละ 100 มีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตามสภาพ
จริง อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
5. ครูร้อยละ 100  มีข้อมูลรายบุคคล
และใช้ในการพัฒนาผู้เรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
6. ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้
แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
7. ครูร้อยละ 100 มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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1. โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ โรงเรียนวัด

ถนนกะเพราได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่งได้มีการน าหลักสูตร 
Rayong MARCO ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีก าหนดเป็นแนวทางท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็ก และเยาวชนในจังหวัด
ระยอง มาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปี 2563 โดยให้ครูทุกท่คนศึกษาหลักสูตร 
Rayong MARCO และร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา โดยมีการแบ่งรายวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม
วิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาภาษาอังกฤษ 
จัดการเรียนการสอน ในช่วงเช้า 2. กลุ่มวิชาบูรณาการ ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาศิลปะ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาการงานอาชีพ ได้น าจ านวนช่ัวโมงของท้ัง 4 วิชามารวมกัน จัดเป็นวิชา
บูรณาการอาชีพ 1 ห้องเรียน 1 ดังนี้ ป.1 เรียนรู้วิชาบูรณาการอาชีพเรื่องเห็ดแปลงร่าง ป.2 เรียนรู้วิชาบูรณา
การอาชีพเรื่องสวนของพ่อ ป.3 เรียนรู้วิชาบูรณาการอาชีพเรื่องมหัศจรรย์ใบขลู่ ป.4 เรียนรู้วิชาบูรณาการ
อาชีพเรื่องหอยนางรมน่ารู้ ป.5 เรียนรู้วิชาบูรณาการอาชีพเรื่องน้ าปลารสเด็ด และ ป.6 เรียนรู้วิชาบูรณาการ
อาชีพเรื่องฮ่อยจ๊อหรรษา ซึ่งแต่ละอาชีพเป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของโรงเรียน และโรงเรียนวัด
ถนนกะเพราใช้การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียน 10 สมรรถนะ  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีวิธีการด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้  1. ครูวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่
ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อน ามาเขียนเป็น
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติและค่านิยม  3. 
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมท้ัง
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้(กิจกรรม
การเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5.วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล  
โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และสมรรถนะท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียน 6.วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยคัดเลือกส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ครูร้อยละ 100 มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  ครูได้
ด าเนินการส ารวจส่ือ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังในและนอกโรงเรียน จัดท าเป็นทะเบียนส่ือ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นในปีการศึกษา 2562 ได้น าผู้เรียนไปใช้ส่ือดนตรีไทยในห้องดนตรีไทย 
ส่ือคอมพิวเตอร์ ในห้องคอมพิวเตอร์ ส่ือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในห้อง STEM ใช้ห้องสมุดสืบค้นข้อมูล
ในการเรียนรู้ ใช้สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอลในการออกก าลังกาย ได้เรียนรู้การปลูกผักบนดินท่ีแปลง
เกษตร และผักไร้ดินท่ีโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ ได้เรียนรู้การเพาะเห็ดท่ีโรง เห็ด นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเรื่องดนตรีไทย การท ากะปิ น้ าปลา การผูกอวน การจับปู การท าอาชีพเบเกอรี่ ขนมไทย ไข่เค็ม ฮ่อ
ยจ๊อ สลัดโรล งานปั้น คุกกี้ ใบขลู่ เป็นต้น นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตัวอย่างจ ารุง สะพานรักษ์แสม เรือรบหลวงประแส อนุสาวรีย์สุนทรภู่ บ้านปลาธนาคารปู วัดถนน
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กะเพรา วัดเนินฆ้อ เทศบาลต าบลเนินฆ้อ เป็นต้น นอกจากการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแล้ว ครูมีการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีจากอินเตอร์เน็ต และมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  น าส่ืออุปกรณ์ไปใช้ประกอบการสอน มีการวัดและ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้  ครูมีการผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีได้จากการปรับปรุงและพัฒนาจาก
การใช้ประกอบการสอน ภาคเรียนละ 1 ช้ิน ครูร้อยละ 100 มีส่ือการสอนท่ีพัฒนาด้วยตนเองปีการศึกษาละ 2 
ช้ิน 
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ การ
จัดบรรยากาศในห้องเรียน มีการจัดโต๊ะเรียนให้เหมาะสมกับรูปร่างของวัยของนักเรียน ให้มีช่องว่างระหว่างโต๊ะ
นักเรียนให้สะดวกต่อการท าความสะอาด และการเคล่ือนย้ายเปล่ียนรูปแบบท่ีนั่งเรียน มีการจัดโต๊ะเรียนให้เป็น
กลุ่มเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันนั่งกลุ่มเดียวกันและช่วยเหลือกันเวลาเรียนใน 1 กลุ่ม จะมีเด็ก
เก่ง กลาง อ่อน คละกัน การจัดโต๊ะจะไม่จัดให้ติดกระดานด าจนเกินไป โต๊ะครูจัดให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการจัดป้ายนิเทศ ท่ีผนังของห้องเรียน เป็นป้ายนิเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยจัด
ตกแต่งออกแบบให้สวยงาม สร้างความสนใจให้แก่นักเรียน จัดให้สอดคล้องกับบทเรียน สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ส าคัญ หรือวันส าคัญต่าง ๆ มีการติดผลงานของนักเรียน เป็นการให้แรงจูงใจท่ีน่าสนใจ การจัดสภาพ
ห้องเรียน จัดให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มี
ความสะอาด มีการจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ มุมแสดงผลงานของนักเรียน มุมเก็บอุปกรณ์ท า
ความสะอาด ช้ันวางเครื่องมือเครื่องใช้ของนักเรียน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า เป็นต้น นอกจากการจัด
บรรยากาศทางกายภาพแล้ว ครูผู้สอนต้องมีบุคลิกภาพในการสอนท่ีดี เช่นการแต่งกาย การเดิน การยืน ท่าทาง 
น้ าเสียง การใช้ค าพูด มีพฤติกรรมในการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
 กิจกรรมท่ี 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูมีวิธีการประเมินผู้เรียนท่ีมีความ
หลากหลาย เพื่อประเมินผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการประเมิน เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครผูู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวัดให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับช้ันเรียนเป็น
การตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยัง
เป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูได้มีการจัดกิจกรรมรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดท าเอกสารธุรการประจ าช้ัน และสอบถามข้อมูล เพื่อท าความรู้จักผู้เรียนและรู้
บริบทรอบตัวผู้เรียน เช่น รู้จักบ้าน รู้จักพ่อแม่ผู้ปกครอง พี่น้อง รายได้ของครอบครัว การเอาใจใส่ของพ่อแม่ 
การช่วยเหลืองานบ้าน ข้อมูลการแพ้อาหาร เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้นม ฯลฯ เมื่อครูได้รู้จัก ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลแล้ว ครูจะทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในด้านวิชาการ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และวิทยาศาสตร์ เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และน าไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน และเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียนโดยดูจากพื้นฐาน
ครอบครัว เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้  
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กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2562 ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง  ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการในการพัฒนา และ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน โดยมีหัวข้อการวิจัยดังนี้  

การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ

การอ่าน 
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3  
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
การพัฒนาการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
การพัฒนาการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
การพัฒนาการใช้เมาส์ด้วยโปรแกรมเพ้นท์  
การจัดการเรียนรู้โค้ดด้ิงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนชุมนุม

คอมพิวเตอร์ 
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือของจริง ท่ีส่งผลต่อเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
การแก้ปัญหาการท่องสูตรคูณไม่คล่อง เพื่อพัฒนาการคิดค านวณ ด้วยการใช้เทคนิคเขียนตาราง

สูตรคูณ และการท่องแบบสุ่ม ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพ เรื่อง “ฮ่อยจ๊อ หรรษา” ท่ีส่งผลต่อ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน 
 การพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง โดยใช้ชุดแบบทดสอบการอ่าน และชุดค าถามจากแบบทดสอบการอ่าน 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน ป.6 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจับคู่ครูบัดด้ี เพื่อเป็นครู คู่คิดในการปรึกษาการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ นิเทศช้ันเรียน และช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ใช้เทคนิค CRC 
(Classroom Reflect to Change) ให้ครูคู่บัดด้ีบันทึกวิดีโอขณะท่ีครูสอน และน าวิดีโอท่ีได้มาเปิดในห้อง
ประชุมให้ครูท่านอื่น ได้ดูและสะท้อนส่ิงท่ีได้เห็นจากวิดีโอ ในด้านพฤติกรรมครู พฤติกรรมผู้เรียน บรรยากาศ
ในช้ันเรียน และส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนี้ ท าให้ครูเกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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2. ผลกำรพัฒนำ 
2.1 ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.2 ครูร้อยละ 100 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.3 ครูร้อยละ 100  มีการจัดบรรยากาศด้านกายภาพ ท่ีสะดวกและเหมาะสมกับการเรียนการสอน  
มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมกับความเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.4 ครูร้อยละ 100 มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตาม
สภาพจริง อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

2.5 ครูร้อยละ 100  มีข้อมูลรายบุคคลและใช้ในการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 ครูร้อยละ 100 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
 1. ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการสอน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ตามศักยภาพของผู้เรียน ในเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
เหตุผล รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 4. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในด้านการส่ือสารเรื่องราวต่างๆ ท่ีเป็นสาระความรู้ ให้ผู้เรียนและชุมชน
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน 
 5. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
 6. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย เกิดความสามัคคี 
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น บ าเพ็ญประโยชน์ ตระหนักเห็นคุณค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 7. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย        
และท านุบ ารุงศาสนา 
 8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9. ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
 
3. จุดที่ควรพัฒนำ 
 - ครูควรมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า และการปรึกษากับเพือนคู่คิด ก่อนน าไปใช้จริง 

 - การวัดและประเมินผลผู้เรียน ควรก าหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลให้ชัดเจน เป็นระยะๆ ต่อเนื่อง  
 - ส่งเสริมให้มีการท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้  ระดับยอด
เย่ียม 
  ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม    

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน
ตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ครูสามารถจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริง สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน          
จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 
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          ส่วนที ่3 สรปุผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียน  ได้น าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปผลน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐานการศึกษา  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 
ระดับปฐมวัย : ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
คุณภำพของเด็ก 
 เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สุขภาพแข็งแรง 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง รู้จักดูแลตนเองให้
ปลอดภัยห่างไกลจากภัย ยาเสพติด เคล่ือนไหว
คล่องแคล่ว ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถและผลงานของตนและผู้อื่น มี
จิตส านึกและค่านิยมท่ีดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มี
พัฒนาการทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย นักเรียนส่วนใหญ่มี
ทักษะกระบวนพื้นฐานการทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี รู้จักถาม 
และกล้าแสดงความคิดเห็น 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
          สถานศึกษามีการบริหารและมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยน าเทคนิคท่ีหลากหลายมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ 
KAPRAO Model การใช้เทคนิคกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) โดยให้ครู
ร่วมกันปรับกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการ
จับคู่ครูบัดด้ี ให้กับครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปล่ียนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย ช่วยกันวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ และมีการนิเทศการสอนโดยศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูบัดด้ี และครูท่านอื่นในโรงเรียน 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ
บุคลากร การประชุมระดมสมอง การประชุมตามกลุ่มงาน

คุณภำพของเด็ก 
การมีระเบียบวินัย และการอดทนรอคอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
       การนิเทศภายในโดยผู้บริหาร ยังขาดความ
สม่ าเสมอ และการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน พบว่า  
ยังมีไม่มากพอท่ีจะท าให้ ผู้ร่วมงานเกิดความ
กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการท างาน เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนท่ีวางไว้เพื่อให้ตรงตาม
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
นโยบายของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น และมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา  
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
            ครูมีอารมณ์แจ่มใส พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย  มี
ความต้ังใจ ให้เด็กได้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคลจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ัง ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้เช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม
เปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรม ให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนปนเล่น มีการจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย ใช้ส่ือท่ี
เหมาะสมกับวัย และมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ให้กับเด็กด้วยการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถพีุทธ 
และกิจกรรมหน้าเสาธง โดยครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
- ครูผู้สอนปฐมวัย ไม่ตรงเอก  
- ครูขาดเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครูปฐมวัย 
- การเก็บเด็ก และการสร้างระเบียบวินัยให้กับ
เด็ก อย่างสม่ าเสมอ 
- พื้นท่ีเรียนรู้ภายนอก เช่น เชือกปืนป่าย มุมเล่น
ทราย เป็นต้น  
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2. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

2.1 ครูควรปลูกฝังเรื่องการมีระเบียบวินัย และการอดทนรอคอย ให้กับเด็ก ก่อนท่ีจะได้เรียนเรื่องอืน่  
       2.2 ผู้บริหาร ต้องมีการนิเทศการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ  

2.3 ผู้บริหาร ควรมีการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน และ
ช้ีให้เห็นถึงเหตุและผลในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีของครู  

2.4 ส่งเสริมให้ครูท่ีไม่มีวุฒิปฐมวัย เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่อง  
2.5 จัดหาครูวิชาเอกปฐมวัย 
2.6 ครูควรสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครูปฐมวัย และวิชาชีพครู 

 2.7 สร้างแหล่งรู้หรือพื้นท่ีเรียนรู้ภายนอก เช่น เชือกปืนป่าย มุมเล่นทราย เป็นต้น  
 

3. ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 

3.1 ครูท่ีมีวุฒิปฐมวัย  
3.2 นักการภารโรง 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1) นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และ

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง เขียนคล่อง สามารถ

เขียนเพื่อการส่ือสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
- ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาด้านการคิด
ค านวณ คิดวิเคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล ควรพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาโดยน าหลักการแก้ปัญหาตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ ตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT และ O-
NET ต่ า  
- ผู้เรียนขาดความมีระเบียบวินัย  
- ผู้เรียนสามารถอ่านได้ แต่เขียนไม่ได้
เป็นส่วนใหญ่  

 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และ
มีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และ          
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดย 
น าเทคนิคท่ีหลากหลายมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น  
การบริหารโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning  
Community) โดยให้ครูร่วมกันปรับกระบวนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพ มีการจับคู่ครูบัดด้ี ให้กับครูในโรงเรียนเพื่อ 
แลกเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย ช่วยกันวาง 
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศการสอนโดย 
ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูบัดด้ี และครูท่านอื่นใน 
โรงเรียน เพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มี 
การประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ 
บุคลากร การประชุมระดมสมอง   การประชุมตามกลุ่มงานท่ี 
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

- ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจ และ
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องมีการ
นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และ
สม่ าเสมอ  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูป การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอน  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการศึกษา  

3) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 

      4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

1) ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการสอน โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2) ครูจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย 

3) ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ในเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
เหตุผล รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

4) ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในด้านการส่ือสาร
เรื่องราวต่างๆ ท่ีเป็นสาระความรู้ ให้ผู้เรียนและ
ชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน 
 

 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

- ครูควรมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า 
และการปรึกษากับเพือนคู่คิด ก่อนน าไปใช้จริง 

- การวัดและประเมินผลผู้เรียน ควรก าหนดเกณฑ์
การวัดประเมินผลให้ชัดเจน เป็นระยะๆ ต่อเนื่อง  
- ส่งเสริมให้มีการท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาในการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
5) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 

แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

6) ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสร้างเสริม
ระเบียบวินัย เกิดความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ตระหนักเห็นคุณค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม 

7) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรม
ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และท านุบ ารุงศาสนา 

8) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

9) ครูมีข้ันตอนในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

10) ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

2. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

- จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ RT NT และ O-NET 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานเพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างสม่ าเสมอ 
- ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5Steps ต่ าเนื่องและสม่ าเสมอ  
- จัดกิจกรรมสภานักเรียนและการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง  
- จัดกิจกรรมเพื่อเร่งรัดคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ 100% 
- ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 
- ผู้บริหารควรมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือนิเทศงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
- ครูควรมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า และการปรึกษากับเพือนคู่คิด ก่อนน าไปใช้จริง 

-  ส่งเสริมให้มีการท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

-  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม PLC และ CRC อยา่งสม่ าเสมอ 
 

3. ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 

- การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน เขียน ส่ือสาร คิดค านวณ 
- พัฒนาครูผู้สอนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
- การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวของการประเมิน O – NET  , NT และ PISA 
- การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
- นักการภารโรง  
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ภำคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
เรื่อง การใช้มาตรฐาน และค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมท้ัง  อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

ลงช่ือ 
               (นางสาวปวีณา พุ่มพวง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

 
 
    ลงนาม เห็นชอบ 

                (นายบุญเลิศ  เมตตา) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
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ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ เร่ือง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้ 

93 ยอดเยี่ยม 

มีเด็กน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 83 ดีเลิศ 
เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพสุขอนามัย และดูแล
ตนเอง ให้มีความปลอดภัยได้ 

93 ยอดเยี่ยม 

มีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรม
พลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

93 ยอดเยี่ยม 

มีพัฒนาการเคล่ือนไหว การท างานประสานกันระหว่าง
มือกับตาได้ 

83 ดีเลิศ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 93 ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก 

ทางอารมณ์ได้ 
93 ยอดเยี่ยม 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษาด้วยความต้ังใจ 93 ยอดเยี่ยม 
สามารถเล่าข่าวหรือเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้อย่าง
เหมาะสม 

93 ยอดเยี่ยม 

มีความร่าเริง แจ่มใส และมีความสุข 93 ยอดเยี่ยม 
มีความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีท่ีผิดชอบ  93 ยอดเยี่ยม 
รักความสะอาด และรักส่ิงแวดล้อม 93 ยอดเยี่ยม 
มีความอดทนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จ 93 ยอดเยี่ยม 
รู้จักยอมรับและพอใจผลงานของตนและช่ืนชมผลงาน
ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

93 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิก
ท่ีดีของสังคม 

93 ยอดเยี่ยม 

มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 93 ยอดเยี่ยม 
เป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์โรงเรียน สามารถปฏิบัติตาม
กฎของสหกรณ์โรงเรียนได้ 

93 ยอดเยี่ยม 

เข้าเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน และออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอ 

93 ยอดเยี่ยม 

สามารถเรียนรู้ธรรมชาติและรักสัตว์ 93 ยอดเยี่ยม 
สามารถท่องค าคล้องจองได้  93 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
สามารถปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้ 93 ยอดเยี่ยม 
สามารถเล่นหรือท างานร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 93 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

83 ดีเลิศ 

มีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 83 ดีเลิศ 
รู้จักสังเกต ซักถาม 83 ดีเลิศ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 83 ดีเลิศ 
สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และสามารถ
ส่ือสารภาษาอาเซียนง่ายๆได้ 

83 ดีเลิศ 

สามารถเลือกหนังสือท่ีสนใจได้ 83 ดีเลิศ 
สามารถเลือกมุมท่ีตนเองสนใจได้ 83 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้อง 

กับบริบทของ 
 ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับข้ันเรียน  ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 

และเพียงพอ 
 ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อ สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
100 ยอดเยี่ยม 

มีความสามารถในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

100 ยอดเยี่ยม 

มีข้อมูลรายบุคคลและใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 100 ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 

ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
100 ยอดเยี่ยม 

สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
ภายนอกห้องเรียนได้ 

100 ยอดเยี่ยม 

สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 100 ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมกับวัย 
100 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
สามารถจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรูไ้ด้ 

100 ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

100 ยอดเยี่ยม 

สามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้อย่างสมดุล และ
เต็มตามศักยภาพ 

100 ยอดเยี่ยม 

สามารถจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กได้ 100 ยอดเยี่ยม 
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เกณฑ์กำรต้ังคำ่เป้ำหมำย 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก (ประเด็นพิจารณา ข้อ 1.1 – 1.4) 
เกณฑ์การเทียบเคียงร้อยละกับระดับคุณภาพ 
  ร้อยละ 90.00 – 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละ 80.00 – 89.99  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ร้อยละ 70.00 – 79.99  อยู่ในระดับ ดี 
  ร้อยละ 60.00 – 69.99  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ร้อยละ ต้ังแต่ 50 ลงมา  อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับตัวเลขกับระดับคุณภาพ 
  ระดับ  5   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ระดับ  4   อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ  3   อยู่ในระดับ ดี 
  ระดับ  2   อยูใ่นระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  1   อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (ประเด็นพิจารณา ข้อ 2.1 – 2.6) 
ระดับคุณภาพ 
  ระดับ ยอดเยี่ยม 
  ระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ ดี 
  ระดับ ปานกลาง 
  ระดับ ก าลังพัฒนา 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ (ประเด็นพิจารณา ข้อ 3.1 – 3.4) 
เกณฑ์การเทียบเคียงร้อยละกับระดับคุณภาพ 
  ร้อยละ 90.00 – 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละ 80.00 – 89.99  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ร้อยละ 70.00 – 79.99  อยู่ในระดับ ดี 
  ร้อยละ 60.00 – 69.99  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ร้อยละ ต้ังแต่ 50 ลงมา  อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับตัวเลขกับระดับคุณภาพ 
  ระดับ  5   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ระดับ  4   อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ  3   อยู่ในระดับ ดี 
  ระดับ  2   อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  1   อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา
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ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ เร่ือง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดค านวณ  
63 ดี 

1.1.1.1 ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการส่ือสารวิชาภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป 

73 ดีเลิศ 

1.1.1.2 ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้นไป 

53 ปำนกลำง 

1.1.1.3 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดค านวณใน
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 

53 ปำนกลำง 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

83 ดีเลิศ 

1.1.2.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ระดับดี
ขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 

1.1.2.2 ผู้เรียน มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 83 ดีเลิศ 
1.1.3.1 ผู้เรียน มีผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
การเรียน การท าโครงงาน 

83 ดีเลิศ 

1.1.3.2 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

83 ดีเลิศ 

1.1.4.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
รู้เท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิทัล ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
1.1.5.1 ผู้เรียน มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 65 ดี 
1.1.5.2 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

30 ดี 

1.1.5.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

30 ดี 

1.1.5.4 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

30 ดี 

1.1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 83 ดีเลิศ 
1.1.6.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 

1.1.6.2 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการท างาน
แบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

93 ยอดเยี่ยม 

1.2.1.1 ผู้เรียน มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 

93 ยอดเยี่ยม 

1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93 ยอดเยี่ยม 
1.2.2.1 ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

93 ยอดเยี่ยม 

1.2.2.2 ผู้เรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นหรือเรียนรู้กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

93 ยอดเยี่ยม 

1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

93 ยอดเยี่ยม 

1.2.3.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการเป็น
พลเมืองต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล ระดับดีขึ้นไป 

93 ยอดเยี่ยม 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93 ยอดเยี่ยม 
1.2.4.1 ผู้เรียน มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 93 ยอดเยี่ยม 
1.2.4.2 ผู้เรียน มีน้ าหนักส่วน สูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 83 ดีเลิศ 
1.2.4.3 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิต
และความเจริญแห่งตนระดับดีขึ้นไป 

93 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2.1.1สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
2.2.1 สถานศึกษาสามารถบริหารอัตราก าลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2.2 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2.3 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยอดเยี่ยม 

2.3.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีอิงสมรรถนะผู้เรียน 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.4.2 สถานศึกษามีการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learnig Community : PLC) 

 
ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.5.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.6.1 สถานศึกษามีการระบบข้อมูลสารสนเทศครอบคลุม
ภาระกิจงานท้ัง 4 ด้าน 

 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับคุณภำพ 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 100 ยอดเยี่ยม 

3.1.1 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

100 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

100 ยอดเยี่ยม 

3.2.1 ครู ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

100 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบวิหารจัดการช้ันเรียนเซิงบวก 100 ยอดเยี่ยม 
3.3.1 ครู มีการจัดบรรยากาศด้านกายภาพ ท่ีสะดวกและ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่
เหมาะสมกับความเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือรน้อย่างสม่ าเสมอ 

100 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

100 ยอดเยี่ยม 

3.4.1 ครู มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตามสภาพจริง 

100 ยอดเยี่ยม 

3.4.2 ครู มีข้อมูลรายบุคคลและใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 100 ยอดเยี่ยม 
3.4.3 ครู มีการจัดการเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 

3.5.1ครู มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 100 ยอดเยี่ยม 
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เกณฑ์การต้ังค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ประเด็นพิจารณา ข้อ 1-6) 
 ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ประเด็นพิจารณา ข้อ 1-4) 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับคะแนนกับระดับคุณภาพ(ตัวเลข) 
  ร้อยละ 90.00 – 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละ 80.00 – 89.99  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ร้อยละ 70.00 – 79.99  อยู่ในระดับ ดี 
  ร้อยละ 60.00 – 69.99  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ร้อยละ ต้ังแต่ 50 ลงมา  อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับตัวเลขกับระดับคุณภาพ 
  ระดับ  5   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ระดับ  4   อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ  3   อยู่ในระดับ ดี 
  ระดับ  2   อยูใ่นระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  1   อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
ยกเว้น ข้อ 1.1 ประเด็นพิจารณา ข้อ 1.1.1.1-1.1.1.3 และข้อ 1.1.5.1 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับคะแนนกับระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80.00 – 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละ 70.00 – 79.99  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ร้อยละ  60.00 – 69.99  อยู่ในระดับ ดี 
  ร้อยละ 40.00 – 59.99  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ร้อยละ ต้ังแต่ 40 ลงมา  อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
ยกเว้น ข้อ 1.1 ประเด็นพิจารณา ข้อ 1.1.5.2-1.1.5.4 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับคะแนนกับระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 50.00 – 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละ 40.00 – 49.99  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ร้อยละ 30.00 – 39.99  อยู่ในระดับ ดี 
  ร้อยละ 20.00 – 29.99  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ร้อยละ ต้ังแต่ 19 ลงมา  อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ประเด็นพิจารณา ข้อ 2.1 – 2.6) 
เกณฑ์การเทียบเคียงการให้ระดับคุณภาพกับประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ปานกลาง  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ดี  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  
และสถานศึกษา 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการ  ชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ประเด็นพิจารณา ข้อ 3.1 – 3.5) 
เกณฑ์การเทียบเคียงร้อยละกับระดับคุณภาพ 
  ร้อยละ 90.00 – 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละ 80.00 – 89.99  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ร้อยละ 70.00 – 79.99  อยู่ในระดับ ดี 
  ร้อยละ 60.00 – 69.99  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ร้อยละ ต้ังแต่ 50 ลงมา  อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์การเทียบเคียงระดับตัวเลขกับระดับคุณภาพ 
  ระดับ  5   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ระดับ  4   อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ  3   อยู่ในระดับ ดี 
  ระดับ  2   อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  1   อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 
  



117 
 

         
-ส าเนา- 

 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 

ท่ี  41 / 2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะท ำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2562 

 -------------------------------------------------------------- 

   ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานั้น 

   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 
 1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ได้แก่ 
  1.1  นายบุญเลิศ  เมตตา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2  นายประเสริฐ  งามสม  กรรมการสถานศึกษา 
  1.3  นายอรัญ  เจริญรื่น   กรรมการสถานศึกษา 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีดังนี้ 
1) ให้ค าปรึกษาหารือ  ในกรณีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประสบกับปัญหาอุปสรรคใน     
     การด าเนินงาน 
2)  ให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงาน  และประสานงานทุกภาคส่วนในชุมชน 
3)  ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

2.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ได้แก่ 
 2.1 นางสาวปวีณา  พุ่มพวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา  
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีดังนี้ 

 1)  อ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีและเวลา 
 2)  อ านวยความสะดวกด้านทรัพยากรการด าเนินงาน 
 3)  อ านวยความสะดวกด้านการประสานงานบุคลากร 
 4)  อ านวยความสะดวกด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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3. คณะท ำงำนมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำ พ.ศ.2561 
 3.1 ระดับปฐมวัย 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

1. นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ  ครผูู้ช่วย 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  1. นางสาวปวีณา  พุ่มพวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
  2. นางสาวศรัญญา  งามสม  คร ูคศ.1 
  3. นางรดา  มุกดาสนิท   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
    มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1. นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ  ครผูู้ช่วย 
 

3.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1. นางสาวอารียา กุลกั้ง   ครู คศ.1 
2. นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล   ครู คศ.1 
3. นางสาวศรัญญา งามสม  ครู คศ.1    
4. นางพรรณราย  บุญแผง  ครู คศ.1     
5. นางกฤษติกา ถวิลค า   ครู คศ.1    
6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  สวัสดี ครผูู้ช่วย   

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1. นางสาวปวีณา  พุ่มพวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
  2. นางสาวศรัญญา  งามสม  คร ูคศ.1 
  3. นางรดา  มุกดาสนิท   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
1. นางสาวอารียา กุลกั้ง   ครู คศ.1 
2. นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล   ครู คศ.1 
3. นางสาวศรัญญา งามสม  ครู คศ.1    
4. นางพรรณราย  บุญแผง  ครู คศ.1     
5. นางกฤษติกา ถวิลค า   ครู คศ.1    
6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรุโณทัย  สวัสดี ครผู้ช่วย 

 
 มีหน้ำที่  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ   ให้สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ. /สพป.รย. 2 และโรงเรียน        
วัดถนนกะเพรา  รวมทั้งเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามมาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่      
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ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป              

ส่ัง  ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

ลงช่ือ     ปวีณา  พุ่มพวง 
           (นางสาวปวีณา  พุ่มพวง)                                           

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
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กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ  ปีกำรศึกษำ  2562 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน    ยอดเยี่ยม   
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล ความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
93 ยอดเยี่ยม 94 ยอดเยี่ยม  

 

 มีเด็กน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   
 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพสุขอนามัย และดูแลตนเอง ให้มีความปลอดภัยได้ 93 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม   
 มีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม  

 

 มีพัฒนาการเคล่ือนไหว การท างานประสานกันระหว่างมือกับตาได้ 83 ดีเลิศ 90 ยอดเยี่ยม   
 มีการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษาด้วยความต้ังใจ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถเล่าข่าวหรือเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 มีความร่าเริง แจ่มใส และมีความสุข 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 มีความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีท่ีผิดชอบ  93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 รักความสะอาด และรักส่ิงแวดล้อม 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 มีความอดทนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 รู้จักยอมรับและพอใจผลงานของตนและช่ืนชมผลงานของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดีของสังคม 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   

 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน    ยอดเยี่ยม   
 เป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์โรงเรียน สามารถปฏิบัติตามกฎของสหกรณ์โรงเรียนได้ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 เข้าเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน และออมเงินอย่างสม่ าเสมอ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถเรียนรู้ธรรมชาติและรักสัตว์ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถท่องค าคล้องจองได้  93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถเล่นหรือท างานร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 93 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   

1.4 มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ  
 

 มีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   
 รู้จักสังเกต ซักถาม 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   
 สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   
 สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และสามารถส่ือสารภาษาอาเซียนง่ายๆได้ 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   
 สามารถเลือกหนังสือท่ีสนใจได้ 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   
 สามารถเลือกมุมท่ีตนเองสนใจได้ 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ   

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    ยอดเยี่ยม   
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับข้ันเรียน  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

ผลที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    ยอดเยี่ยม   
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ    ยอดเยี่ยม   

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม  
 

 มีความสามารถในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 มีข้อมูลรายบุคคลและใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในภายนอกห้องเรียนได้ 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ได้ 
100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม  

 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม  
 

 สามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้อย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพ 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
 สามารถจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กได้ 100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม   
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กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ  ปีกำรศึกษำ  2562 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน       

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ

คิดค านวณ  63 ดี 66.94 ดี   

1.1.1.1 ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
ส่ือสารวิชาภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป 

73 ดีเลิศ 84.54 ยอดเยี่ยม   

1.1.1.2 ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
ส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้นไป 

53 ปำนกลำง 57.87 ปำนกลำง   

1.1.1.3 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดค านวณในวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 

53 ปำนกลำง 58.40 ปำนกลำง   

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

83 ดีเลิศ 90.63 ยอดเยี่ยม   

1.1.2.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 83.18 ดีเลิศ   

1.1.2.2 ผู้เรียน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 98.13 ยอดเยี่ยม   

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 83 ดีเลิศ 96.73 ยอดเยี่ยม   
1.1.3.1 ผู้เรียนมีผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเรียน การ
ท าโครงงาน 
 

83 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม   
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน       

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
1.1.3.2 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 93.46 ยอดเยี่ยม   

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 83 ดีเลิศ 88.57 ดีเลิศ   
1.1.4.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันส่ือสาร
สนเทศและดิจิทัล ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 88.57 ดีเลิศ 
 

 

1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี  ดี   
1.1.5.1 ผู้เรียน มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 65 ดี 66.34 ดี   
1.1.5.2 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) 

30 ดี 54.43 ยอดเยี่ยม 
 

 

1.1.5.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

30 ดี  (ยังไม่ประกำศผล) 
 

 

1.1.5.4 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน 

30 ดี 34.39 ดี 
 

 

1.1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 83 ดีเลิศ 98.13 ยอดเยี่ยม   
1.1.6.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 96.26 ยอดเยี่ยม 
 

 

1.1.6.2 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการท างานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า ระดับดีขึ้นไป 

83 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน       

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน       
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 93 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
1.2.1.1 ผู้เรียน มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีขึ้นไป 

93 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
 

1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
1.2.2.1 ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

93 ยอดเยี่ยม 
100.00 ยอดเยี่ยม  

 

1.2.2.2 ผู้เรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นหรือเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 
และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

93 ยอดเยี่ยม 
100.00 ยอดเยี่ยม  

 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
1.2.3.1 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองต่ืนรู้ท่ี
มีส านึกสากล ระดับดีขึ้นไป 

93 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93 ยอดเยี่ยม 96.26 ยอดเยี่ยม   
1.2.4.1 ผู้เรียน มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 93 ยอดเยี่ยม 95.33 ยอดเยี่ยม   
1.2.4.2 ผู้เรียน มีน้ าหนักส่วน สูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 93 ยอดเยี่ยม 93.46 ยอดเยี่ยม   
1.2.4.3 ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตนระดับดีขึ้นไป 

93 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร       

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.1.1สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.2.3 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.2.4 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.3.1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีอิงสมรรถนะผู้เรียน 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม   
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

 2.4.2 สถานศึกษามีการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learnig Community : PLC) 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร       

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.5.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  

 

2.6.1สถานศึกษามีการระบบข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภาระกิจ
งานท้ัง 4 ด้าน 

 
ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ       

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน่า
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   

 3.1.1ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
 3.2.1ครู ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   

3.3 มีการบวิหารจัดการช้ันเรียนเซิงบวก 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
 3.3.1ครู มีการจัดบรรยากาศด้านกายภาพ ท่ีสะดวกและเหมาะสม

กับการเรียนการสอน มีบุคลิกภ  A าพและการวางตัวที่เหมาะสม
กับความเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นอย่างสม่ าเสมอ 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ ผลที่ได้ ระดับคุณภำพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ       

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
 

 3.4.1 ครู มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย ตรงตามสภาพจริง 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
 

3.4.2 ครู มีข้อมูลรายบุคคลและใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม   
3.4..3 ครู มีการจัดการเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  

 

 3.5.1ครู มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม  
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                              17  ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุนนาค 
 
   ด้วยโรงเรียนวัดถนนกะเพรา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วยคณะครูในโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว ้
    

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
    

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
      

   
             ( นางสาวปวีณา  พุ่มพวง ) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา    
โทร. 038 697125 
  

    
 

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
หมู่ 4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 
รหัสไปรษณีย์ 21110 

ท่ี ศธ 04126.077/185 
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 บันทึกข้อควำม 
 
 

ส่วนรำชกำร    โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ที่ พิเศษ / 2563    วันท่ี   31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.2563 
เร่ือง    ขอความเห็นชอบการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

เรียน   ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 
 
 
 

เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self  Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2  โดยมีหัวข้อสรุปดังนี้ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

    

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเห็นชอบการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                
(Self  Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562  ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2  
     
 
         ขอแสดงความนับถือ   
 
 

 นางสาวปวีณา  พุ่มพวง 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

                                                   
 
 
 
 
 เสนอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   อนุมัติ ด าเนินการได้ 
 
 
 
              นายบุญเลิศ เมตตา 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 

.......................................... 
 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

 
ลงช่ือ         

 
(นายบุญเลิศ เมตตา) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

 
 
 

ลงช่ือ        
                   (นางสาวปวีณา  พุ่มพวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
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