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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ เกิดจากการสรุปผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ได้นาเสนอสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ผลการประเมินรายมาตรฐาน และ
ภาพรวม สะท้อนจุดเด่น จุดควรพัฒนา เสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการการช่วยเหลือ โดย
ผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะทางาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และได้นาเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
นักเรียน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสาคัญ ให้ความร่วมมือดาเนินการทุกขั้นตอน ทาให้รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาสาเร็จไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตาบลวังเย็น อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๙๐ พิกัดที่ตั้ง 13.52845805530904,101.35832236077758
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โทรศัพท์ : ๐๖๑ ๕๖๕ ๓๙๖๒
E-Mail : School.saithong@gmail.com Website : http://www.saithong.ac.th/ เพจโรงเรียน
https://www.facebook.com/saitonguppatum เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้เรียนทั้งหมด ๒๗๐ คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด ๑๙ คน
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพเด็ก
สถานศึกษาได้จัดประสบการณ์ครอบคลุมพัฒนาการสถานศึกษาจัดประสบการณ์การที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ โดยมีครูประจาชั้น ห้องละ ๑ คน ดูแลอย่างใกล้ชิด จัดบริการอาหารให้เด็กอย่างเพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการ ครูมีการสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่ารวมทั้งผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสานึกในเรื่อง
การดูแลสุขภาพการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมนอก
ห้องเรียน การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนซึ่งมี
หลักฐานสนับสนุนดังนี้
๑) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
๒) ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานของโรงเรียน
๓) รายงานการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทท้องถิ่น ซึ่งการจัดทาหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือทั้งครู
ผู้ปกครอง และชุมชน มีครูผู้สอนที่มีวุฒิและความเชี่ยวชาญที่เพียงพอทุกระดับชั้น และได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน รวมถึงการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เมื่อครูมีความเชี่ยวชาญส่งผลต่อคุณภาพเด็กซึ่งมีผลการพัฒนา 4 ด้านอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษายังจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมทั้งมีสื่อและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใช้วงจร
การบริหาร งานคุณภาพ PDCA ร่วมการกับการทางานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ เน้นการรับฟัง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐาน
สนับสนุนดังต่อไปนี้
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี 2562-2565
2) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
3) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
4) ประกาศการกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
6) แบบรายงานการไปราชการ
7) รายงานการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๘) รายงานสรุปวิจัยในชั้นเรียน
๙) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑๐) แฟูมเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน ครู และผู้เรียน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ครูส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ดาเนินการกิจกรรมทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยได้รับตราพระราชทานปี 2563 นาสื่อที่หลากหลายและเทคโนโลยีในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญโดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง เด็กจะได้รับ
การฝึกกระบวนการทางานด้วยการเรียนรู้ ตั้งปัญหา การแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านการเล่นและการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สะอาด
ปลอดภัย ครูประเมินเด็กเป็นรายบุคคลและ นาผลมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนดไว้มีหลักฐานสนับสนุนดังนี้
1) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
2) หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
3) รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) แบบบันทึกการนิเทศการศึกษา
5) แบบรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย
6) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
๗) แบบรายงานการจัดกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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3. แผนพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพพร้อมทั้งมีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผ่านการดาเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แผนงานที่ 2 จัดทาแบบประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามหลักความเป็นจริงเพื่อนามา
แก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สาหรับการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID
แผนงานที่ 4 พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับดาเนินการโครงการ
พัฒนาสื่อจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
แผนงานที 5 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
PLC เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
แผนงานที่ 6 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย และประเมินการใช้หลักสูตร นาผลมาวางแผนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
แผนงานที่ 7 ส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
แผนงานที่ 8 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน โดยการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกาหนดเปูาหมายและวิธีการ
พัฒนาในปีการศึกษานี้ ดาเนินการวางแผนการพัฒนาทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของ
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังนี้
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๑) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
๒) ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานของโรงเรียน
๓) รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
๔) ผลการทดสอบระดับชาติ (RT)
๕) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)
๖) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาดาเนินการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ
PDCA มีการกระจายอานาจออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารบุคคล โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแต่ละด้าน
มีแผนผังโครงสร้างบริหาร กรอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
การกระจายอานาจในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของสถานศึกษานั้น
กระทาในรูปแบบคณะกรรมการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผน รับฟังแลกเปลี่ยนควาคิดเห็น
และใช้หลักประชาธิปไตยในการหาข้อสรุปหรือแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยมี
การจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม นาผลข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดาเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังต่อไปนี้
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี2562-2565
2) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
3) หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรกลุ่มสาระ
4) ประกาศการกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
6) แบบรายงานการไปราชการ
7) รายงานการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
๘) รายงานวิจัยในชั้นเรียน
๙) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
๑๐) แฟูมเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน ครู และผู้เรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีพัฒนาและสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อนามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เน้นการจัด
กิจกรรมแบบ Active Leanning ตามบริบทของสถานศึกษา ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนรัก
ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สถานศึกษาส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครูได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูมี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิถีการวัดผลและประเมินผลที่
เหมาะสมนาผลที่ได้มาพัฒนา นาปัญหาที่เกิดไปทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สถานศึกษามีการนิเทศภายในครูผู้สอนอย่าง
สม่าเสมอในรูปแบบ ผู้บริหารนิเทศครู หัวหน้าบริหารวิชาการนิเทศครู และครูนิเทศครู ภาคเรียนละ 3 ครั้ง
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รวมทั้งครูเป็นผู้ที่พร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานสนับสนุน ดังนี้
1) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
2) หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
3) รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) แบบบันทึกสรุปการนิเทศการศึกษา
5) รายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนของสถานศึกษา
6) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
3. แผนพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
- ยกระดับผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ผ่านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจวิธีการ
ตลอดจนนามาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ตามระดับการเรียนรู้
- เตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID 19)
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่หลากหลายภายใต้ศตวรรษที่ 21
ด้วยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณที่พึงประสงค์และเกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
รอบด้าน โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ผ่านกระบวนการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แผนงานที่ ๕ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
ผ่านโครงการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียรู้ และโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
แผนงานที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดาเนินงาน
โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และโครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
แผนงานที่ 7 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนด การการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี และโครงการอาหารกลางวัน ตามที่รัฐสนับสนุน
แผนงานที่ 8 ให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ผ่านโครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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แผนงานที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนคุณภาพในทุกระดับชั้นของ
โรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
โครงการนิเทศภายใน
แผนงานที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เพิ่มพูลความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) จนเกิดความความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านโครงการส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และโครงการนิเทศภานใน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
แผนงานที่ 11 จัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียน ผ่านการดาเนินงาน กิจกรรม
พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ รหัสโรงเรียน 1024070260
ที่อยู่ : เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตาบลวังเย็น อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พิกัด : 13.52845805530904, 101.35832236077758
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
โทรศัพท์ : ๐๖๑ ๕๖๕ ๓๙๖๒ E-Mail : School.saithong@gmail.com
Website : http://www.saithong.ac.th/ เพจโรงเรียน https://www.facebook.com/saitonguppatum
เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
2. แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาของโรงเรียน
“ความรู้ คู่ความดี”
วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม ปลูกฝังค่านิยมความพอเพียง คู่เคียง
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
พันธกิจโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มุ่งเน้นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
๒. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
๔. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคาสอนของศาสนา รัก
ชาติ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖.บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“มารยาทดี สามัคคี มีวินัย”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“บริการชุมชน สนใจกีฬา บรรยากาศดี”
เป้าประสงค์ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย และมีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
ที่ดีของผู้เรียน
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๓. ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนา มีความรักชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะทางเทคโนโลยี มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
มีคุณธรรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๑ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นส่งเสริมสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับชั้นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๓ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ และมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน
๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
๑.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคาสอนของศาสนา
๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย มีความรักชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
๓.๑ พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ ส่งเสริมครูและบุคคลกรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๓.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
๔.๑ ประสานความร่วมมือกับชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๒ บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

จานวน

๑

๑๕

พนักงาน
ราชการ
๑

๒) วุฒิทางการศึกษาและวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๒

รวมทั้งหมด
๑๙

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท 5%

วุฒิการศึกษา

จานวน

ต่ากว่าปริญญาตรี

๑

ปริญญาตรี

15

ปริญญาโท

3

ปริญญาเอก

-

รวมทั้งหมด
วิทยฐานะ

19

วิทยฐานะ

จานวน

ครูผู้ช่วย

2

ค.ศ. 3

ค.ศ. 1

7

25%

ค.ศ. 1

3

ค.ศ. 3

4

รวมทั้งหมด

16

16%
ปริญญาตรี
79%

วิทยฐานะครูและผู้บริหาร

ค.ศ. 2
19%

ครูผู้ช่วย
12%

ค.ศ.1
44%

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑. บริหารการศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. ปฐมวัย
๔. ภาษาไทย
๕. การประกันภัย (คณิตศาสตร์ประกันชีวิต)
๖. ภาษาอังกฤษ

๓
๒
๒
๒
๑
๑

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๒๖
๒๓
๒๙
๒๕
๒๔
๒๖
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สาขาวิชา

จานวน (คน)

๗. ภูมิศาสตร์
๘. ดุริยางคศาสตร์
๙. เคมี
๑๐. การศึกษานอกระบบ
๑๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒. พลศึกษา
๑๓. การจัดการอุตสาหกรรม
๑๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๙

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๒๑
๒๒
๒๓
๒๑
๒๒
๒๔
จนท.ธุรการโรงเรียน
นักการภารโรง
๒๐.๔๓

4. ข้อมูลผู้เรียน
จานวนผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนรวม ๒๗๐ คน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวมปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวมมัธยมศึกษา
รวมทั้งหมด

เพศ

รวม

๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖
๑
๑
๑
๓

ชาย
๑๕
๗
๒๒
๑๑
๙
๑๔
๑๗
๘
๑๑
๗๐
๑๙
๑๒
๑๖
๔๗

หญิง
๑๒
๑๐
๒๒
๑๑
๑๓
๑๘
๑๓
๑๑
๖
๗๒
๑๒
๘
๑๗
๓๗

๒๗
๑๗
๔๔
๒๒
๒๒
๓๒
๓๐
๑๙
๑๗
๑๔๒
๓๑
๒๐
๓๓
๘๔

๑๑

๑๓๙

๑๓๑

๒๗๐
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563
350
293 291

300

270

250
200
152

150

150

50

142
99

97

100

อนุบาล
ประถม
มัธยม
84

44

42

44

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0
รวม

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับปฐมวัย
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้น
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวม
ร้อยละ

ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้าน
ร่างกาย
๒๗
๑๗
๔๔
๑๐๐

อารมณ์ จิตใจ
๒๗
๑๗
๔๔
๑๐๐

สังคม
๒๗
๑๗
๔๔
๑๐๐

สติปัญญา
๒๗
๑๗
๔๔
๙๕.๒๓

ครบทั้ง ๔ ด้าน
๒๗
๑๗
๔๔
๑๐๐

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มเี กรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ร้อยละ

หน้าที่พลเมือง

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

ภาษาไทย

รายวิชา (พื้นฐาน)

๑๐๐ ๗๒.๗๓
๕๙.๐๐ ๗๒.๗๒
๘๑.๒๕ ๗๘.๑๒

๑๐๐
๕๙.๐๙
๙๖.๘๘

๑๐๐
๑๐๐ ๘๑.๘๒ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๒.๗๒ ๖๓.๖๓ ๖๘.๑๘ ๖๓,๖๓ ๙๕.๔๕ ๖๘.๑๘ ๗๗.๒๗
๙๖.๘๘ ๘๗.๕๐ ๖๘.๗๕ ๙๖.๘๘ ๑๐๐ ๘๔.๓๘ ๑๐๐

๔๐.๐๐ ๓๖.๖๗

๗๓.๓๓

๗๖.๖๗ ๗๖.๖๗ ๓๓.๓๓

๑๐๐

๑๐๐

๗๐.๐๐

๗๘.๙๕ ๕๗.๘๙

๗๓.๖๘

๔๗.๓๗ ๕๒.๖๒ ๖๓.๑๖ ๙๔.๗๔

๑๐๐

๘๔.๒๑ ๗๘.๙๕

๔๗.๐๖ ๖๔.๗๑

๘๒.๓๕

๖๔.๗๑ ๘๒.๓๕ ๒๓.๕๓ ๘๒.๓๕ ๗๖.๔๗ ๗๖.๔๗ ๗๐.๕๙

๗๕.๐๐ ๖๒.๕๐

๕๐.๐๐

๘๓.๓๓ ๕๔.๑๗ ๔๕.๘๓

๑๐๐

๙๕.๘๓ ๙๕.๘๓

๑๐๐

๖๐.๐๐ ๓๐.๐๐

๖๐.๐๐

๖๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๗๐.๐๐

๑๐๐

๙๐.๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗๕.๗๖ ๖๓.๖๔

๗๒.๗๓

๘๔.๘๕ ๗๘.๗๙ ๘๔.๘๕

๑๐๐

๙๖.๙๗

๑๐๐

๗๘.๗๙

๖๑๗.๐๒ ๕๓๘.๙๘

๖๖๘,๐๖

๖๘๖.๕๓ ๖๔๐.๗๓ ๕๓๙.๔๕ ๘๓๗.๖๐ ๘๕๔.๗๒ ๗๗๙.๐๗ ๘๖๔.๐๑

๖๘.๕๖ ๕๙.๘๙

๗๔.๒๓

๗๖.๒๘ ๗๑.๑๙ ๕๙.๕๔ ๙๓.๐๗ ๙๔.๙๗ ๘๖.๕๖ ๙๖.๐๐

๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชั้น

จานวน
ผู้เรียน

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม

ผลการประเมิน

๒๒
๒๒
๓๒
๓๐
๑๙
๑๗
๓๑
๒๐
๓๓

ไม่ผ่าน
๑
๓
๗
-

ผ่าน
๔
๕
๕
๑
๑

ดี
๑๒
๗
๖
๒๐
๔
๙
๑๗
๑๑
๑๒

ดีเยี่ยม
๑๐
๑๔
๒๒
๕
๑๕
๖
๙
๒๐

๒๒๖

๑๑

๑๖

๙๘

๑๐๑

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๒๒
๒๑
๒๘
๒๕
๑๙
๙
๒๓
๒๐
๓๒

๑๐๐
๙๕.๔๕
๘๗.๕๐
๘๓.๓๓
๑๐๐
๕๒.๙๔
๗๔.๑๙
๑๐๐
๙๖.๙๗

๑๙๙

๘๘.๐๕

๑๐๐
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๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลการประเมิน

ระดับชั้น

จานวน
ผู้เรียน

ดีเยี่ยม

ระดับดี
ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

ร้อยละ

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓

๒๒
๒๒
๓๒
๓๐
๑๙
๑๗
๓๑
๒๐
๓๓

๑
๓
๗
-

-

๑๒
๕
๕
๑
๒๔
๙
๒๗

๑๐
๒๑
๒๗
๒๕
๑๘
๑๔
๑๑
๖

๒๒
๒๑
๓๒
๓๐
๑๙
๑๔
๒๔
๒๐
๓๓

๑๐๐
๙๕.๔๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๒.๓๕
๗๗.๔๒
๑๐๐
๑๐๐

รวม

๒๒๖

๑๑

-

๘๓

๑๓๒

๒๑๕

๙๕.๑๓

๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป
สมรรถนะสาคัญ
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
๒. ความสามารถ
ในการคิด
๓. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
รวม

ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ดี

ดีเยี่ยม

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

๓

-

๑๔

-

๑๔

๘๒.๓๕

๓

-

๑๔

-

๑๔

๘๒.๓๕

๓

-

๑๔

-

๑๔

๘๒.๓๕

๓

-

๑๔

-

๑๔

๘๒.๓๕

๓

-

๑๔

-

๑๔

๘๒.๓๕

๓

-

๑๔

-

๑๔

๘๒.๓๕
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๕) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป
สมรรถนะสาคัญ
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
๒. ความสามารถ
ในการคิด
๓. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
รวม

ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ดี

ดีเยี่ยม

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

-

-

๓๓

-

๓๓

๑๐๐

-

-

๓๓

-

๓๓

๑๐๐

-

-

๓๓

-

๓๓

๑๐๐

-

-

๓๓

-

๓๓

๑๐๐

-

-

๓๓

-

๓๓

๑๐๐

-

-

๓๓

-

๓๓

๑๐๐

6. ผลการทดสอบระดับชาติ
6.๑ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ความสามารถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน

ระดับโรงเรียน
๔๓.๘๑
๔๒.3๓
๔๓.๐๗

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ สพฐ.
๔๗.๗๖
๔๑.๓๐
๔๔.๕๓

ระดับประเทศ
๔๗.๔๖
๔๐.๔๗
๔๓.๙๗

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ความสามารถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน

ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๔๓.๑๓
๔๕.๘๖
๔๔.๕๐

ปีการศึกษา
๒๕๖๓
๔๓.๘๑
๔๒.3๓
๔๓.๐๗

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
+๐.๘๖
-๓.๖๓
-๑.๔๓
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6.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ

ระดับประเทศ

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๔๒.๒๕
๒๒.๖๑
๒๙.๕๙
๒๕.๕๔

ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ

ผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-

6.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ

ระดับประเทศ

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๕๒.๐๐
๒๑.๕๒
๒๙.๐๗
๒๗.๓๘

ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ
ไม่เข้ารับการทดสอบ

ผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เส้นทางการคมนาคมเป็นถนนลาดยาง
ผ่าน ๒ สาย ได้แก่ สายจากสี่แยกทุ่งสะเดา (บริเวณหน้าอาเภอแปลงยาว) ผ่านไป ตาบลหนองไม้แก่น และ
สายแยกจากตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต ผ่านไปยังบ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์ ชุมชนรอบโรงเรียน
เป็นร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภค สถานที่สาคัญใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดไทรทอง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลบ้านไทรทอง และสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้แก่นอาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม โดยประกอบอาชีพทาไร่มันสาปะหลัง ไร่อ้อย ไร่สับปะรด สวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน
สวนผลไม้ สวนผัก และทานา รับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประชากรในพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ คน
ซึ่งมีทั้งประชากรในพื้นที่ และอพยพมารับจ้างทางานจากที่อื่น ๆ จึงทาให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การทาบุญทุกวันพระ การทาบุญตามวันสาคัญทางศาสนา เช่น
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษามีการตักบาตรเทโว และวันสาคัญอื่น ๆ โดยมีประชาชน ชุมชน
และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และ
มีจบการศึกษาในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีประมาณร้อยละ ๕.๐๐ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัวต่อปีประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
แหล่งเรียนรู้ภายใน
1. ห้องสมุด
2. ห้องสมุดไอที
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ท้องถิ่น)
1. วัดไทรทอง
2. สวนมะนาวผู้ใหญ่สันต์
3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (แปลงยาว ฉะเชิงเทรา)
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลไทรทอง
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ดาเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
พ.ศ. 2561 ประจาปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

จากการแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่เกิดจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ บริบท และความเป็นจริงในสถานศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้ มีรายละเอียดดังข้อมูลที่จะนาเสนอต่อไปนี้

ผลการประเมินรายมาตราฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑) กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้จัดประสบการณ์ครอบคลุมพัฒนาการสถานศึกษาจัดประสบการณ์การที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ โดยมีครูประจาชั้น ห้องละ ๑ คน ดูแลอย่างใกล้ชิด จัดบริการอาหารให้เด็กอย่างเพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการ ครูมีการสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่ารวมทั้งผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสานึกในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมนอก
ห้องเรียน การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็ก มีสุขนิสัยที่ดี เพราะการส่งเสริมสุขภาพ
และสุขนิสัยเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในทุกด้านเรื่องของสุขนิสัย
สะอาด เป็นพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะสร้างสุขนิสัยสะอาดให้ตัวเองอย่างสม่าเสมอแล้ว
ยังต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วย สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การออกกาลังกาย ทาจิตใจให้
ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ เมื่อร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะแข็งแรงเบิกบานแจ่มใสตามไปด้วย สุขภาพที่ดีก็จะอยู่คู่กับ
เด็กตลอดไป รวมถึงการฝึกให้นักเรียนคาดเดาอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่นครูแนะนาการ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองในการใช้ชีวิตประจาวัน การใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธี ควบคู่กับผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ จากการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมโภชนาการดีมีสุข กิจกรรมเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการทากิจวัตรประจาวัน กิจกรรมพบคุณหมอ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการ เคลื่อนไหวตามคาสั่ง เรียนรู้ข้อตกลงร่วมกัน การเคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่ง เคลื่อนไหวประกอบ
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เสียงเพลง เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้เด็กรู้จักการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างหลากหลาย
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ สถานศึกษาจัด
กิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้เด็กควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกให้เด็กรู้จักความเมตตา
กรุณาและมีน้าใจ โดยการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน ไม่รังแกเพื่อน รู้จักการให้อภัยเมื่อเพื่อนทาผิดโดยไม่ได้ตั้ว
ใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่โวยวายหรือวิ่งเล่น ขณะที่ตนเองและเพื่อนกาลังทางาน การมีน้าใจซึ่งเด็กเรียนรู้ผ่าน
การทากิจกรรมร่วมกันการรู้จักแบ่งปันสิ่งของ สี ดินสอ หรือแม้แต่การแบ่งขนมให้เพื่อนกิน กิจกรรมศิลปะซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ ทาให้เด็กอนุบาลมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการ เป็นการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การพัฒนาการทางานระหว่างมือกับตาให้มีความประสานสัมพนธ์กันได้เป็นอย่างดี การให้
เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทาให้เด็กได้เรียนรู้การทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ เกิดความสามัคคีช่วยเหลือ
และแบ่งปันกัน เป็นการส่งเสริมให้ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับเด็กตั้งแต่ยัง
อยู่ในวัยอนุบาล
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๓) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ครูปลูกฝังใหเด็ก
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมนิทานความดี ครูประจาชั้นจะจัดหาหนังสือนิทานให้นักเรียนโดยอ่าน
ให้ฟังและให้ข้อคิดกับเด็กจากนิทานแต่ละเรื่องครั้งต่อไปเด็กๆ จะหยิบนิทานเรื่องที่ตนเองสนใจมาดูเองเล่าให้
เพื่อนฟังจากการจาจากที่คุณครูเคยเล่าให้ฟัง กิจกรรมเล่นตามมุมเล่นตามมุมอย่างอิสระอยู่ในขอบเขตที่ตกลง
ระหว่างครูและเด็ก อย่างเหมาะสม เป็นการพัฒนาการเล่นร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีการพูดคุย ช่วยเหลือ
แบ่งปันกันได้เป็นอย่างดี กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เด็กๆแบ่งหน้าที่กันทาตลอดจนผักโตเด็กช่วยกันเก็บผลผลิตมา
ทาอาหารซึ่งเป็นผักที่เด็กปลูกเองและปลอดสารพิษ กิจกรรมหนูน้อยรักความสะอาด เด็กจะรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามกิจวัตรประจาวันของห้องเรียน นอกจากนี้ครูนาเด็กร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นในโครงการ
วิถีพุทธ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคม ประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา
เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามของไทย
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
เด็กได้รับการพัฒนาด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ผ่านกระบวน
การเรียนรู้ในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสม
มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน กิจกรรมฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ทักษะ
ทางการอ่าน เขียนและเรียนรู้ สิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก กิจกรรมการ ตัด ฉีก ปะ ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เขียนหนังสือ คัดลายมือ กิจกรรมเกมการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
การร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาเป็นทีม ส่งเสริมการเล่นแบบสามัคคี รู้จักแบ่งปันกัน กิจกรรมการอ่านคาพื้นฐาน
ส่งเสริมการรักการอ่าน อ่านออก เขียนได้ จะฝึกท่องตามครูและชี้ตามตัวหนังสือเด็กเริ่มจาคาได้จะปล่อยให้ท่อง
เองโดยอ่านตามหนังสือ ชี้ตัวหนังสือไปด้วยบางคนเริ่มจาคาได้เมื่อพบเจออ่านคาง่ายๆได้ กิจกรรมการนั่งสมาธิ
การฝึกให้เด็กเรียบร้อยเกิดสมาธิเมื่อเรียนก็เกิดปัญญา กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมวาดรูประบายสี
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ
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๒) ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาล
ครบทั้ง ๔ ด้านผ่านการทากิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม
การทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลตามแผนงานที่กาหนดไว้ซึ่งได้ผลการดาเนินงานดังนี้
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
พบว่า เด็กอนุบาล 2และอนุบาล 3 จานวน ๔๔ คนมีผลการพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.90 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมาย
ร้อยละ ๘๐)
2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ พบว่า เด็กในระดับชั้น
อนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ จานวน ๔๔ คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.82 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ ๘๐)
3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พบว่า เด็กในระดับชั้น
อนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ จานวน ๔๔ คน มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.74 สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายร้อยละ ๘๐)
4) เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ พบว่า เด็กใน
ระดับชั้นอนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ จานวน ๔๔ คน มีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91.27 สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด
(ค่าเปูาหมายร้อยละ ๘๐)
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังนี้
๑) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
๒) ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานของโรงเรียน
๓) รายงานการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา
๓) จุดเด่น
1. เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญาเป็นไปตามวัย
2. เด็กมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย
3. เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น
4. เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง (สังเกตจากพฤติกรรมการเชิญชวนผู้ปกครองมาดูผลงานตนเอง)
๔) จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กในการทากิจกรรมให้คล่องแคล่ว
2. พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามหลักความเป็นจริงเพื่อนามาแก้ไข
ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพพร้อมทั้งมีการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผ่านการดาเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
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แผนงานที่ 2 จัดทาแบบประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามหลักความเป็นจริงเพื่อนามา
แก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สาหรับการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑) กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทท้องถิ่น ซึ่งการจัดทาหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือทั้งครู
ผู้ปกครอง และชุมชน มีครูผู้สอนที่มีวุฒิและความเชี่ยวชาญที่เพียงพอทุกระดับชั้น และได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน รวมถึงการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) เมื่อครูมีความเชี่ยวชาญส่งผลต่อคุณภาพเด็กซึ่งมีผลการพัฒนา 4 ด้านอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษายังจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมทั้งมีสื่อและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใช้วงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA ร่วมการกับการทางานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ เน้นการรับฟัง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๑) สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และบริบทของท้องถิ่น สถานศึกษาแต่งตั้งคณะจัดทา ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตร
ท้องถิ่น เป็นประจาทุกปี มีการประเมินหลักสูตร และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒) สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนสถานศึกษามีครูปฐมวัยประจาชั้นอนุบาล
2 และอนุบาล 3 ตรงตามวิชาเอก และจัดครูสอนเด็กในการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนกับครู
ประจาชั้น ตรงตามความถนัดและความเหมาะสม เช่น เด็กได้เรียนรู้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี กับคุณครู
ประจาวิชา
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๓) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษาอย่างน้อยคนละ ๑
ครัง้ /ปีการศึกษา มีการกาหนดนโยบายให้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้ารับการอบรม อบรมออนไลน์
ศึกษาดูงาน หรือการเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยปี 2563 ที่ผ่านมาสถานศึกษา นาคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน แนวทางการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชานาญการและชานาญการพิเศษ (ว21/2560) ที่โรงเรียนบ้านหนองส
ทิต อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูได้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง จากการ ไปประชุม อบรม สัมมนา และการอบรมออนไลน์จากหน่วยงานต่าง ๆ
ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรภายใน และภายนอกโรงเรียน
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๔) ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC คนละอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี สถานศึกษาได้
เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (TSIP) กับสานักงานเลขาธิการครุสภาร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และ
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2563 มีคุณครูต้นแบบ (MODEL TEACHER) จานวน 3 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 เป็น
โรงเรียนต้นแบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ขยายผลสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่
จานวน 7 โรงเรียน สถานศึกษาผลักดันให้มีการขับเคลื่อนชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้ครูเข้าร่วมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัยกับเด็ก จัดให้มีห้องนอนอนุบาล ติดตั้งแอร์ แยกออกจากห้องเรียน
เด็กสามารถนอนหลับอย่างสะดวก สบาย ไม่ถูกรบกวนจากแมลงวัน แมลงหวี่ หรือลดเสียงรบกวน นักเรียนสามารถ
นอนหลับพักผ่อนได้เป็นอย่างดีส่งผลการพัฒนาร่างกาย สติปัญญาของเด็ก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ สถานศึกษา
ดูแลปรับปรุงเครื่องเล่นให้ปลอดภัยกับเด็กอย่างส่าเสมอ เททรายปรับพื้นสนามเด็กเล่นให้หนาขึ้นเพื่อความปลอดภัย
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๖) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดให้มีบริการห้องสมุดไอซีทีไว้บริการเด็ก ดาเนินการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายใน
สถานศึกษาให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการครูและเด็กใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการ
การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรเพื่อจัดการบริหารแบนด์วิธด์ในการใช้งานเครือข่ายให้กับผู้ใช้บริการแต่ละ
คนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องในการจัดเก็บ Log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อเด็ก ติดตั้งระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อกระจายสัณญาณ
WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้ครู และเด็กได้เข้าถึง สะดวกต่อการการติกต่อ อานวยความ
สะดวก การใช้ทรัพยากรร่วมกันภานในโรงเรียน เช่น การสั่งพิมพ์ใบงาน ใบความรู้ผ่านระบบเครือข่าย สถานศึกษามี
เว็บไซต์ และ เพจ Facebook ของสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ มีกลุ่มใน LINE เพื่อ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลากรในสถานศึกษาระหว่างครูกับผู้เรียน ครูกับผู้ปกครอง มีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับ ON hand ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ระลอกที่ 2 มีการประชุมครูการวางแผนการดาเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Google
Meetthing ให้ครูได้พร้อมทางานตลอดเวลาในสถานการณ์ Work from home
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๗) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม สถานศึกษา
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาศาสตร์พระราชา
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดาเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยยึดหลัก
วงจรการทางานแบบ PDCA ดังนี้
ขั้น Plan (P)
1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561
ซึ่งมีจานวน 3 มาตรฐาน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทาง
เว็บไซต์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
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2. จัดประชุมครูเพื่อแบ่งงานที่รับผิดชอบ ตามความสามารถ ความถนัด และความสมัครใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบทุกฝุายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. วางแผนการดาเนินงานโดยการจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตามมาตรฐาน เปูาหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
6. มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ขั้น DO (D)
1. ดาเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
2. มีการประชุมครูประจาเดือน และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียนเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของงาน/กิจกรรม/โครงการที่ได้ทามา ชี้แจ้งและเตรียมความพร้อมสาหรับงาน/กิจกรรม/
โครงการที่กาลังจะดาเนินการ หรือเพื่อหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา การดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้น Check (C)
1. มีการกากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศการจัด การเรียนรู้
และประเมินผลจากคุณภาพเด็ก โดยเทียบกับมาตรฐานและค่าเปูาหมายของสถานศึกษา
2. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการควบคุมภายใน
3. มีการสรุปผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรมและทุกโครงการ โดยการประเมินผลลัพธ์เทียบกับ
ค่าเปูาหมายทั้งตัววัดระหว่างการดาเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อหา
จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาสาหรับปีการศึกษาต่อไป
4. มีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน
ไทรทองอุปถัมภ์
ขั้น Action (A)
1. นาผลการประเมินไปวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป
จากที่กล่าวมาสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตราการศึกษาที่กานดไว้
๒) ผลการดาเนินงาน
1) สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และบริบทของท้องถิ่น พบว่า สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นได้คะแนนร้อยละ 98.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเปูาหมายที่
กาหนด (ค่าเปูาหมายอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
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2) สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน พบว่า สถานศึกษามีครูครบชั้น
อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ตามเอกวิชา ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่า
เปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษาอย่างน้อยคนละ
๑ ครั้ง/ปีการศึกษา พบว่า ครูเข้ารับการการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
ที่มีผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
4) ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC คนละอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี พบว่า ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ พบว่า
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ 93.00 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๖) สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 98.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่า
เปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๗) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม พบว่า
สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ร้อยละ 94.00 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังต่อไปนี้
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2) แผนปฏิบัติการประจาปี
3) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
4) ประกาศการกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
6) แบบรายงานการไปราชการ
7) รายงานการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๘) รายงานสรุปวิจัยในชั้นเรียน
๙) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑๐) แฟูมเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน ครู และผู้เรียน
๓) จุดเด่น
1. กระบวนการบริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยรอบด้าน
3. ครูมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
4. บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก
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๔) จุดควรพัฒนา
1. ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
2. ส่งเสริมครูเข้ารับการพัฒนาทางวิชาชีพ
๕) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ร่วมดาเนินการโครงการ
พัฒนาสื่อจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ
แผนงานที 2 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
PLC เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
แผนงานที่ 6 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย และประเมินการใช้หลักสูตร นาผลมาวางแผนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑) กระบวนการพัฒนา
ครูส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ดาเนินการกิจกรรมทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยได้รับตราพระราชทานปี 2563 นาสื่อที่หลากหลายและเทคโนโลยีในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญโดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง เด็กจะได้รับ
การฝึกกระบวนการทางานด้วยการเรียนรู้ ตั้งปัญหา การแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านการเล่นและการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สะอาด
ปลอดภัย ครูประเมินเด็กเป็นรายบุคลและ นาผลมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๑) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้
จากการลงมือทา การอยู่ร่วมกันในสังคม เคารพกฎ กติกา มารยาททางสังคม ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญา ผ่านการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ เด็กเกิดการ
พัฒนาสมวัยทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เช่น กิจกรรมทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับ
ตราพระราชทานปี 2563 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมโภชนาการดีมีสุข กิจกรรมเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการทา
กิจวัตรประจาวัน กิจกรรมพบคุณหมอ กิจกรรมผักสวนครัว กิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
กิจกรรมการอ่านคาพื้นฐานอนุบาล กิจกรรมหนูน้อยรักความสะอาด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เป็นต้น
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๒) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้กบเด็กให้เด็กร่วมวางแผนกิจกรรม ตลอดจนดาเนินกิจกรรม วัดและประเมินผล โดยมี
การเสริมแรงบวก ให้รางวัล หรือคาชื่นชม เมื่อประสบผลสาเร็จ ให้กาลังใจในการเรียนรู้ ให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองทุกกิจกรรมเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ความผิดพลาด การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เรียน
ปนเล่น อย่างมีความสุข
๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓) ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูนาสื่อ
เทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก และสร้างบรรยากาศใน
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การเรียนรู้ จัดสภาพห้องเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ จัดวางของใช้ อุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบ จัดเก็บ
ของเล่นเป็นตัวอย่างให้เด็กเมื่อเล่นเสร็จแล้ว เด็กเกิดการเรียนแบบพฤติกรรม มีมุมความรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น
มุมนิทาน มุมศิลปะ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมของเล่นพัฒนาการเรียรู้ด้านต่าง ๆ เป็นต้น
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
๔) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละด้าน มีการกาหนดเกณฑ์การให้ระดับคะแนน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามสภาพจริง และนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง เพื่อการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก มีการบันทึกหลังแผนการการจัดการเรียนรู้และการดาเนินกิจกรรม นาปัญหาทาวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไข
ต่อไป
๒) ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีความสนใจเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการมีทางานอย่างมีขั้นตอน
และให้รู้จักประเมินผลงานของตนเอง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวิธีของธรรมชาติ และให้มีประสบการณ์ในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นเกิดการช่วยเหลือกันระหว่างทากิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ซึ่งกันและกัน เกิด
ความสามัคคีระหว่างทากิจกรรม ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักแก้ปัญหา และหาคาตอบด้วยตนเองอย่างสมเหตุสมผล
ได้ผลการดาเนินงานดังนี้
๑) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ พบว่า ครูจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๒) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข พบว่า ครูสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 98.82 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่า
เปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๓) ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย พบว่า ครูจัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 99.81 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่า
เปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๔) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก พบว่า ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าเปูาหมายที่กาหนด
(ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
สถานศึกษากาหนดไว้มีหลักฐานสนับสนุนดังนี้
1) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
2) หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
3) รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) แบบบันทึกการนิเทศการศึกษา
5) แบบรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย
6) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
๗) แบบรายงานการจัดกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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๓) จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการทางาน
อย่างมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และให้รู้จักประเมินผลงานของตนเอง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวิธีของ
ธรรมชาติ และให้มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นด้วย ฝึกให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญสภาพสังคมจริง ๆ
2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ของเด็ก
๔) จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เด็กสามารถนาไปในชีวิตประจาวันได้
2. ส่งเสริมให้เด็กใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
3. ปรับกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ใช้เวลานานเกินจุดสนใจของเด็ก และเสียค่าใช้จ่ายสูง
4. เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ให้เด็ก
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๕) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
แผนงานที่ 2 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

จากการแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ที่เกิดจากการศึกษาความเป็นไปได้ บริบท และความเป็นจริงในสถานศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้ มีรายละเอียดดังข้อมูลที่จะนาเสนอต่อไปนี้

ผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑) กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โดยการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกาหนดเปูาหมายและวิธีการพัฒนาใน
ปีการศึกษานี้ ดาเนินการวางแผนการพัฒนาทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนสถานศึกษา
ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมรักการอ่านให้ผู้เรียนบันทึก
การอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมค่ายพัฒนาทางวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) กิจกรรมส่งเสริมสร้างนวัตกรรมจัดให้มีการเรียนการสอนสร้างหุ่นยนต์ในคาบการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนให้ผู้เรียน
ทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand , On Air มอบหมายงานให้
ผู้เรียนไปทาที่บ้าน ครูได้ออกทาการเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นดาเนินการ
จัดการสอนทดแทนในวันเสาร์ และดาเนินกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้ผู้เรียนด้วยการจัดให้ผู้เรียนพับดอกไม้จากริบบิ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โดยใช้เวลาในคาบลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ขายของด้วยการให้ผู้เรียนหาสินค้า หรือผลิต
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สินค้า เช่น อาหาร ไอศรีม น้า ขนมพืชผักสวนครัว การผลิตสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง แล้วนามาตั้ง
ร้านวางขาย คิดคานวณต้นทุน กาไร ขาดทุน เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาชีพพื้นฐานเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียนด้วยการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนวิถพี ุทธ ซึ่งมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อปลูกฝังจิตศรัทธาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกการปฏิบัติการถือศึล สมาธิ
และใช้ปัญญาในการไตร่ตรองสื่อต่าง ๆ ตามคาสอนของพระอาจารย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริงโดยจัดกิจกรรม
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นตามวาระ
โอกาสวันสาคัญต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้รู้ประเพณี วิถชี ีวิต และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน ฝึกให้ผู้เรียนให้เข้าร่วม
กิจกรรมใกล้ชิดกับชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ครูและผู้เรียนตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธี
และนาบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียน
รู้จักอดออม ไม่ฟุมเฟือย โดยให้ผู้เรียนทุกคนฝากเงินกับครูประจาชั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้เรียนโดยไม่มี
การบังคับ ฝึกออมทุกวันทาจนเป็นนิสัย จะให้ผู้เรียนเบิกและปิดบัญชีเงินฝากเมื่อจบปีการศึกษาหรือเบิกใช้ในยาม
จาเป็น กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการวัดผล
และประเมินผล ปลายปีการศึกษา กิจกรรมสุขธรรมประจาสัปดาห์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนหลักธรรม
ตามคาสอนของพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาส
วัดไทรทอง เจ้าคณะอาเภอแปลงยาว มาเป็นพระวิทยากร สอนผู้เรียนตามตารางที่โรงเรียนจัดให้ในวันศุกร์คาบเรียนที่
๘ สาหรับ สัปดาห์ที่ไม่มกี ารเรียนธรรมศึกษาผู้เรียนทุกคน ต้องสวมมนต์ นั่งสมาธิ ประจาสัปดาห์ที่ลานธรรม อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียนและเมื่อถึงกาหนดสอบธรรมศึกษา ผู้เรียนและครูจะสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาอย่างน้อย
ระดับนักธรรมชั้นตรี กิจกรรมวันพระสร้างบุญ ทางโรงเรียนจะนาผู้เรียนไปทาบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรมที่วัด โดย
มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้เป็นมังสวิรัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้
คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมการทาบุญตักบาตร
ร่วมกับชุมชน เป็นการศึกษา เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและร่วมสืบทอดวิถีชาวพุทธที่ดีงามต่อไป กิจกรรมธรรมดี
ประจาวัน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนนใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ในทุก ๆ วัน
ผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่กระทาเพื่อระลึกถึงชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
(หลักการเคารพธงฃาติ) กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง (สมาธิ) กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท
กิจกรรมน้องไหว้พี่ (ในแถวหน้าเสาธง) กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีสติ ช่วงกลางวันมีกิจกรรมเดินอย่างมีสติ
ก่อนเข้ารับประทานอาหาร กิจกรรมกล่าวคาพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ ๕ นาที
ก่อนเข้าห้องเรียนภาคบ่าย กิจกรรมท่องสูตรคูณ ไหว้พระสวดมนต์ก่อนกลับบ้าน กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
เป็นการร่วมมือระหว่างสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคาพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปี
ที่ ๑ – ๙ เป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ในการช่วยเหลือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ลด ละ เลิกอบายมุข และยกย่องโรงเรียนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่โรงเรียนอื่น นาไปสู่ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาชาติโดยให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากอบายมุข
มีการทากิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครองให้งดเหล้าเข้าพรรษา ซึง่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อคาพ่อสอน” เป็นการมุ่งเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์
ส่วนตน บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนาหลักคิดจากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ผู้เรียน
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ปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนและชุมชน การสมัครเข้าเป็นอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
วัด ชุมชน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น การส่งเสริมสวัสดิการและสุขภาพผู้เรียนและปูองกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดูแลสุขภาพผู้เรียนเบื้องต้น ได้มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานสาหรับ
ห้องพยาบาล สาหรับผู้เรียน ครูและบุคลกร จัดซื้อแก้วน้าและแปรงสีฟัน สาหรับดูแลสุขภาพช่องปากของผู้เรียน
กิจกรรมปูองกันสิ่งเสพติดมีการสุ่มตรวจสารเสพติด และการบรรยายให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด
กิจกรรมปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้มกี ารนาผู้เรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลไทรทอง นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อ
สุขภาพและความสามัคคี ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย โดยการให้ผู้เรียนเต้นเข้าจังหวะเพลง
(แอโรบิค) เป็นประจาทุกวันพุธ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ นาที จัดกิจกรรมไทรทองเกมส์ เป็นการจัดแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทางานร่วมกัน รู้จักกฎกติกา มารยาทในอยู่ร่วมกันในสังคมยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และฝึกให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
๒) ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน และได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลตามแผนงานที่กาหนดไว้
ซึ่งได้ผลการดาเนินงานดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 226 คน และนามาประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผลประเมินความสามารถใน
การอ่านในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.82 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการการเขียนสรุปเรื่องที่อ่านและฟังได้ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผล
ประเมินความสามารถในการการเขียนสรุปเรื่องที่อ่านและฟังได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.88 สูงกว่า
ค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
3) ผู้เรียนมีความสามารถพูดคุย ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอื่นได้ พบว่า
ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผลประเมินความสามารถพูดคุย ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับอื่นได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.66 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณได้ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผลประเมินความสามารถ
ในการคิดคานวณในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.51 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณผลประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.05 สูง
กว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
6) ผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผล
ประเมินความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.13 สูงกว่า
ค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
7) ผู้เรียนความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผลประเมินความ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.12 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมาย
ร้อยละ 75)
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8) ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผลประเมิน
ความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.98 สูงกว่าค่าเปูาหมาย
(ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
9) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน
มีผลประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.11
สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 75)
10) ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนจานวน 226 คนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไปจานวน 217 คิดเป็นร้อยละ 99.08 สูงกว่าค่าเปูาหมาย
(ค่าเปูาหมายร้อยละ 80) ซึง่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียนจานวน 226 คนผลการเรียนเฉลี่ย 71.27
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนจานวน 232 คนผลการเรียนเฉลี่ย 65.71 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 5.55
คะแนน ผลสัมสฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมแยกออกเป็นกลุ่มสาระได้ดังนี้
1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 71.56 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 67.75 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 3.81 คะแนน
๒. กลุ่มสาระภาษาไทยปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 70.87 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 65.83 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 5.04 คะแนน
3. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 69.99
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 62.03 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 7.97 คะแนน
4. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย
74.08 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 69.10 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 4.98 คะแนน
5. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 73.77 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 68.36 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 5.41 คะแนน
6. กลุ่มสาระศิลปะปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 79.07 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72.79 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 6.28 คะแนน
7. กลุ่มสาระการงานอาชีพปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 76.20 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 75.88 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 0.32 คะแนน
8. กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 79.68
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 75.83 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 3.85 คะแนน
ผลการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 77.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 ทั้ง 2 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 51.33 ซึ่งมีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.95
ผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 พบว่า ภาพรวมความสามารถทั้ง 2 ด้านเฉลี่ยร้อยละ 43.07 ซึ่งสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และ
ระดับจังหวัด แต่ต่ากว่าระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 0.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 ภาพรวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้านเฉลี่ยร้อยละ 44.49 ซึ่งยังไม่มีผลการพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีผลการทดสอบ เนื่องจาก ไม่มีผู้สมัครใจเข้ารับการทดสอบ
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11) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน มีผล
ประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่า
ค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
12) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ภาพรวมของทุกด้านของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ
95.13 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
13) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
14) ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็น
ไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
15) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเปูาหมาย
(ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
16) ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคมยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคมยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.20 สูงกว่าค่าเปูาหมาย
(ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
17) ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยที่ดีจากออกกาลังกายและเล่นกีฬา พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียน
สุขภาพพลานามัยที่ดีจากออกกาลังกายและเล่นกีฬาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.18 สูงกว่าค่าเปูาหมาย
(ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
18) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทากิจกรรมร่วมกัน พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียนมีความสามัคคี
ในการทากิจกรรมร่วมกันอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.85 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
19) ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ผู้เรียนจานวน 226 คน ผู้เรียนกล้าคิดกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.04 สูงกว่าค่าเปูาหมาย (ค่าเปูาหมายร้อยละ 80)
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังนี้
๑) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
๒) ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานของโรงเรียน
๓) รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
๔) ผลการทดสอบระดับชาติ (RT)
๕) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)
๖) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
๓) จุดเด่น
สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดยมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ และการสร้างนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังสถานศึกษายังส่งเสริมครูให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกระบวนการการ PLC เพื่อแก้ไข พัฒนา ข้อบกพร่อง หรือแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าให้กับ
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เด็กผู้เรียน ทาให้ครูมีสื่อ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และสถานศึกษานาวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการปลูกฝังคุณลักษณะอังพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษา และสอดแทรกทุกรายวิชา มีผู้ร่วมโครงการทั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ และชุมชน หลายกิจกรรมจัดขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ แต่
อาศัยความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
๔) จุดควรพัฒนา
1. การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Hand ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน และการกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ
ทางร่างกายและกิจกรรมเสริมทักษะการประกอบอาชีพในอนาคต จึงควรที่จะร่วมกันวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาที่ 3 มา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อบกพร่องและหาแนวทางพัฒนาให้มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับประเทศในปีต่อไป
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ครูเตรียมสื่อที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ที่บ้านอย่างเข้าใจและน่าสนใจ ถึงแม้จะมีการแพร่
ระบาดของโรคในระลอกใหม่
๕) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
- ยกระดับผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ผ่านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจวิธีการ
ตลอดจนนามาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ตามระดับการเรียนรู้
- เตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID 19)
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่หลากหลายภายใต้ศตวรรษที่ 21
ด้วยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณที่พึงประสงค์และเกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
รอบด้าน โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ผ่านกระบวนการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
การดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม และโครงการอาหารกลางวัน
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1) กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ
PDCA มีการกระจายอานาจออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารบุคคล โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแต่ละด้าน
มีแผนผังโครงสร้างบริหาร กรอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
การกระจายอานาจในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของสถานศึกษานั้น
กระทาในรูปแบบคณะกรรมการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผน รับฟังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และใช้หลักประชาธิปไตยในการหาข้อสรุปหรือแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
โดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม นาผลข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องซึง่ ได้ดาเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเปูาประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุก 4 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2562 – 2565 มีวิธีการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของสถานศึกษาภายใต้ แนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการประจาปี 2562 และนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี 2562 2) สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ 3) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จากนั้นนามาสู่การปฏิบัติ โดย
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อกาหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้งการ
กาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบโดยการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ในปี 2563 สถานศึกษาได้นาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปี 2563 4) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลงสู่การ
ปฏิบัติงานในปี 2563 กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนในแต่ละปีโดยคณะกรรมการ จัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี และเพื่อนาไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานปีต่อไปส่งผลให้สถานศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป็นไปตามมาตราการศึกษาที่กาหนดไว้
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารและจัดการเชิงระบบโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาศาสตร์พระราชา โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดาเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยยึดหลักวงจรการ
ทางานแบบ PDCA ดังนี้
ขั้น Plan (P)
1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านกระบวน
การบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านความเห็นชอบ
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ของคณะกรรมการสถานศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
2. จัดประชุมครูเพื่อแบ่งงานที่รับผิดชอบ ตามความสามารถ ความถนัด และความ สมัครใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบทุกฝุายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. วางแผนการดาเนินงานโดยการจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตามมาตรฐาน เปูาหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
6. มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ขั้น DO (D)
1. ดาเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
2. มีการประชุมครูประจาเดือน และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียนเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของงาน/กิจกรรม/โครงการที่ได้ทามา ชี้แจ้งและเตรียมความพร้อมสาหรับงาน/กิจกรรม/
โครงการที่กาลังจะดาเนินการ หรือเพื่อหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา การดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้น Check (C)
1. มีการกากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศการจัด การเรียนรู้
และประเมินผลจากคุณภาพผู้เรียน โดยเทียบกับมาตรฐานและค่าเปูาหมายของสถานศึกษา
2. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการควบคุมภายใน
3. มีการสรุปผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรมและทุกโครงการ โดยการประเมินผลลัพธ์เทียบกับ
ค่าเปูาหมายทั้งตัววัดระหว่างการดาเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อหา
จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาสาหรับปีการศึกษาต่อไป
4. มีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
ขั้น Action (A)
นาผลการประเมินไปวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป
จากที่กล่าวมาสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรการศึกษาที่กาหนดไว้
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
3) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สถานศึกษาดาเนินการพัฒนางานภายใต้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งการดาเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปโดยใช้วงจร
บริหารงานคุณภาพ PDCA เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการวางแผนการดาเนินงาน กาหนดเปูาหมาย แต่งตั้ง
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ผู้รับผิดชอบ ดาเนินกิจกรรม ประเมินผล แล้วนามาปรับปรุงให้การดาเนินงานดียิ่งขึ้นไปการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านนั้น สถานศึกษาเริ่มด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั้ง
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการ
ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรสถานศึกษาได้ใช้จนครบ 3 ปี งาน
พัฒนาหลักสูตรจึงได้ดาเนินการทบทวนหลักสูตร โดยการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณอันพึง
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนผู้เรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง และพัฒนารายวิชาดังกล่าว หลังจากได้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดคณะกรรมการ
บริหารวิชาการและหลักสูตร จึงได้ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทันสมัย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงที่อยู่ในบริบทรอบตัวของผู้เรียน มีการส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและนาไปปฏิบัติ
ได้ ควบคู่กับการใช้สื่อและการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการนิเทศ กากับติดตาม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน มีความสุข
และพัฒนาผู้เรียนรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม มุ่งเน้นจะที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังจิตสานึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันพระสร้างบุญ กิจกรรมธรรมะดีประจาวัน
กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อคาพ่อสอน” เป็นต้น
การดาเนินการพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น สถานศึกษา
ดาเนินการภายใต้การควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยรวมการดาเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔) สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา สถานศึกษาดาเนินการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่งเสริมโดยการกาหนดนโยบายให้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
เข้ารับการอบรม อบรมออนไลน์ ศึกษาดูงาน หรือการเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่ อปี
การศึกษา และได้ดาเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยปี 2563 ที่
ผ่านมาสถานศึกษา นาคณะครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคนเข้าศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน แนวทางการประเมิน
วิทยฐานะของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชานาญการและชานาญการพิเศษ
(ว21/2560) ที่โรงเรียนบ้านหนองสทิต อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตคุณภาพ
14 เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองสทิตมีบุคลากรที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ว21/2560) แล้วจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้พัฒนาตนเอง
จากการ ไปประชุม อบรม สัมมนา และการอบรมออนไลน์จากหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับเกียรติบัตรการผ่านการ
อบรม ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรภายนอกให้ความรู้ด้านวิชาชีพ วิทยากรลูกเสือให้กับครูและนักเรียน และนาวิทยากร
ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการฝึกอาชีพ
นอกจากนี้สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพ
วิชาการผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (TSIP) กับสานักงานเลขาธิการครุสภาร่วมมือกับบริษัท
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เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2563 มีคุณครูต้นแบบ (MODEL TEACHER)
จานวน 3 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 เป็นโรงเรียนต้นแบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ขยายผลสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่จานวน 7 โรงเรียน สถานศึกษาผลักดันให้มีการขับเคลื่อนชุมนุมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
กาหนดให้ครูเข้าร่วมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
จาการดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้นสถานศึกษา
ได้กาหนดให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยผ่านการดาเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน และโครงการไทรทองรักสิ่งแวดล้อม รักโลก เพื่อลดการใช้ พลังงาน ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เรื่องของงการลดการใช้พลังงาน ใช้สิ่งอื่นทดแทนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน การคัดแยก
ขยะ และการนาขยะมารีไซเคิลได้ สาหรับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้น สถานศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ
1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สถานศึกษาวางแผนการ
ดาเนินงานโดยการให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละห้องสารวจห้องของตน เช่น แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท โต๊ะและ
เก้าอี้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย และนาเข้าการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อ
ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตั้งงบปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน หลังจากอนุมัติจึงดาเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน เพื่อให้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมมีสภาพพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียน ในระหว่างเปิดภาคเรียน
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และความเสียสละ โดยการจัดกิจกรรม 5 ส ให้ผู้เรียน
ได้ทาความสะอาด และดูแลรักษาห้องเรียนของตนเอง มีการนิเทศภายในจากผู้บริหาร วิชาการ และเพื่อนครู ด้าน
การจัดสภาพการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพื่อนาผลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ในด้านของการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนนั้น
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มีการดาเนินการดังนี้ สารวจบริเวณมีสภาพเสื่อมโทรมหรือเสียหาย และความ
จาเป็นในการใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนจานวน 270 คน แต่
ไม่มีห้องประชุมเพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ เดิมใช้โรงอาหารในการจัดกิจกรรมซึ่งจะต้องขนย้ายโต๊ะเก้าอี้
ออกเพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม จึงนาปัญหาดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหา
แนวทางร่วมแก้ไข มติที่ประชุม เห็นว่าอาคาร 3 ชั้น 3 เป็นห้องเรียนว่างที่ยังไม่มีการใช้งานเนื่องจากห้องเรียนมี
ความเพียงพอ และคานวณจากประชากรในท้องถิ่นในการเพิ่มขึ้นของนักเรียนแล้ว เห็นว่าห้องเรียนที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อความต้องการ จึงให้ดาเนินนาห้องเรียน 3 ห้องมาทาเป็นห้องประชุมใหญ่ โดยใช้งบประมาณจาการระดม
ทรัพยากรทอดผ้าปุาปี 2563 เพื่อมาปูกระเบื้องอาคาร 3 ชั้น 3 ปรับปรุงเป็นห้องประชุมปัญญาคุณ จากการ
ดาเนินงานประหยัด คุ้มค่า คุ้มราคา ทาให้มีเงินเหลือมาปรับปรุงห้องสมุด และขยายให้มีห้องสมุดไอซีที ไว้บริการ
นักเรียนในการสืบค้นข้อมูล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ในปี2562 ส่งผลให้การ
ดาเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ โรงเรียนจึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเหลื่อมปี มติที่ประชุม
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เห็นว่าให้นาเงินส่วนนี้ดาเนินการติดแอร์ห้องประชุมปัญญาคุณ เพื่อให้พร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนต่อไป ในปี2563 สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ดังนี้ 1.ติดแอร์ห้องนอนอนุบาล 2.ปูกระเบื้องอาคาร ๑ 3. ซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องน้าอนุบาล 4.ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 5.ได้รับงบประมาณติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาแรงสูง (3
เฟส) 6. ปรับปรุงขยายโรงอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขอนามัย 7. ทาสี
อาคารเรียนและรั้วโรงเรียนใหม่สะอาด 8. ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 9.จัดทาปูาย
ให้ความรู้ในมุมต่าง ๆ ของโรงเรียน นอกาจกนี้สถานศึกษายังจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม บารุงครุภัณฑ์ ดาเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชารุดให้ใช้การได้ดังเดิม เช่น ลูกบิด ประตู ก๊อกน้า ในด้านของความปลอดภัย
สถานศึกษาได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดอับต่าง ๆ เพิ่มเติม ตัดกิ่งไม้ที่อาจเกิดอันตรายกับผู้เรียน และ
ซ่อมแซมเครื่องเล่นของนักเรียนที่ชารุดเสียหาย ถมทรายสนามเด็กเล่นให้หนาขึ้นเพื่อรองรับกันการกระแทกจาก
การเล่นของนักเรียนหากเกิดอุบัติเหตุ
จากผลการดาเนินงานสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้รับผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
มาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
๖) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดให้มีบริการห้องสมุดไอซีทีไว้บริการผู้เรียน ดาเนินการพัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในสถานศึกษาให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีระบบบริหาร
จัดการการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรเพื่อจัดการบริหารแบนด์วิธด์ในการใช้งานเครือข่ายให้กับผู้ใช้บริการ
แต่ละคนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องในการจัดเก็บ Log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อผู้เรียน ติดตั้งระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ
กระจายสัณญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้ครู และนักเรียนได้เข้าถึง สะดวกต่อการติดต่อ
อานวยความสะดวก การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในโรงเรียน เช่น การสั่งพิมพ์ใบงาน ใบความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
สถานศึกษามีเว็บไซต์ และ เพจ Facebook ของสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ มีกลุ่ม
ใน LINE เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลากรในสถานศึกษาระหว่างครูกับผู้เรียน ครูกับผู้ปกครอง
มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับ ON hand ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 มีการประชุมครูการวางแผนการดาเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม
Zoom และ Google Meetthing ให้ครูได้พร้อมทางานตลอดเวลาในสถานการณ์ Work from home
จากผลการดาเนินงานสถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ได้รับผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้
กาหนดไว้
2) ผลการดาเนินงาน
๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด
(ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นไปตามค่าเปูาหมาย
ที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
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๓) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พบว่า สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมาย
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๔) สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย
คนละ ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปีการศึกษาได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเปูาหมาย
ที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย พบว่า ผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้คะแนนร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๖) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่า ผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้คะแนนร้อยละ 91.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สูงกว่า ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังต่อไปนี้
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี 2562-2565
2) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
3) หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรกลุ่มสาระ
4) ประกาศการกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
6) แบบรายงานการไปราชการ
7) รายงานการดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
๘) รายงานวิจัยในชั้นเรียน
๙) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
๑๐) แฟูมเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน ครู และผู้เรียน
3) จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบและประเมิน
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา นโยบายรัฐบาล
และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีการจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มีความเกี่ยวโยง
กับสภาพแวดล้อมจริงของผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการเป็นปัจจุบัน ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนมีความสะดวก สบาย และมีบรรยากาศที่พร้อมเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4) จุดควรพัฒนา
1. ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการฝึกทักษะการดูแลและปฏิบัติตนเองให้อยู่บนพื้นฐาน
การดาเนินชีวิตที่ปลอดภัย
3. ปรับปรุงการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) เพื่อให้รองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ของนักเรียนได้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทาแผนรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการพัฒนาสถานศึกษา
5. การประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
ผ่านโครงการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดาเนินงาน
โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และโครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
แผนงานที่ 3 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนด การการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี และโครงกลางอาหารกลางวัน ตามที่รัฐสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1) กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีพัฒนาและสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อนามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เน้นการจัด
กิจกรรมแบบ Active Leanning ตามบริบทของสถานศึกษา ครูมกี ารบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนรักใน
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สถานศึกษาส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครูได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูมี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดผลและประเมินผลที่
เหมาะสมนาผลที่ได้มาพัฒนา นาปัญหาที่เกิดไปทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สถานศึกษามีการนิเทศภายในครูผู้สอนอย่าง
สม่าเสมอในรูปแบบ ผู้บริหารนิเทศครู หัวหน้าบริหารวิชานิเทศครู และครูนิเทศครู ภาคเรียนละ 3 ครั้งรวมทั้งครู
เป็นผู้ที่พร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
3.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้
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ในชีวิตได้ ครูจัดทาแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บันทึกหลังแผน นาปัญหาที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ PLC และทาวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนีส้ ถานศึกษาได้ดาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามหลากหลายกิจกรรม นักเรียนได้ฝึก
คิด ฝึกปฏิบัติจริงและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสุขธรรมประจาสัปดาห์ กิจกรรมวันพระสร้างบุญ กิจกรรมธรรมดีประจาวัน
กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อคาพ่อสอน” นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างสม่าเสมอ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) สถานศึกษา
คานึงถึงความาปลอดภัยผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อไม่ให้ผู้เรียน
ได้เสียโอกาสการเรียนรู้จึงนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาที่หอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา สถานศึกษาได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน มีการปรับปรุงห้องสมุดและ
ทาห้องสื่อ ICT ด้วย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนทาแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว มีการจัดซื้ออุปกรณ์
การเกษตรเพิ่ม นาวิทยากรท้องถิ่นที่มีความชานาญเรื่องการทาเหรียญโปรยทานจากริบบิ้นมาให้ความรู้นักเรียน
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชานาญ นามาประยุกต์ทาเป็นดอกไม้จัดแจกกัน ใช้จัดอาคารสถานที่ วาง
จาหน่ายในเทศการต่างๆ รวมถึงเป็นของที่ระลึกให้กับผู้มาเยี่ยมชม หรือแสดงความยินดีกับแขกผู้ใหญ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงรียนได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครูออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อให้รู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคลได้เข้าถึงสภาพความเป็นอยู่จริงของนักเรียน ครูนาใบความรู้ แบบฝึกหัดและทาความเข้าใจในรูปแบบ
การเรียนรู้รูปแบบต่างตามที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้นักเรียนเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง และนาผลที่ได้มาจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากการผลดาเนินงาน
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน การจัดการเรียน
การสอน ครูทุกคนมีการวางแผนการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ และสถานศึกษา
ได้จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมสนับสนุนการจัดหาสื่อและวัสดุที่ใช้ในการจัดการศึกษา กิจกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม บารุงครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาห้องเรียน เช่น โปรเจคเตอร์ ลาโพง ทีวี เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
ครูส่งรายงานการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเมื่อสิ้นภาคเรียน เพื่อเป็นการสรุปผล สะท้อนจุดเด่น
จุดด้อย และแนวทางการปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น และในปีการศึกษานี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการจัดการรู้ได้หลากหลายรูปแบบ สถานศึกษาได้ใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ออนแอร์ เช่น YouTube, Facebook, VDO Clip, Google Classroom,
Zoom ทาให้มีครูได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
ที่ได้กาหนดไว้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพ
ในด้านของการบริหารชั้นเรียนสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูประจาชั้นและครูผู้สอนบริหารชั้นเรียน
ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก ครูและผู้เรียนร่วมกันแบ่งเวรทาความสะอาดประจาวันตามความสมัครใจ ผู้เรียนได้
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ ครูจัดสื่อการเรียนรู้ บอร์ดความรู้ มุมต่างๆในห้องเรียนให้
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เอื้ออานวย สวย สะอาดตา สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดเป็นห้องเรียน
คุณภาพ สถานศึกษามีการนิเทศติดตามในเชิงบวก เพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงและสร้างกาลังใจในการพัฒนา
ห้องเรียน พัฒนานักเรียนกับครูผู้สอนผ่าน กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ(เลื่อนจัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมาเดือนมีนาคม) เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทาให้มีหลายกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มของผู้เรียนจานวนมากหรือช่วงเวลาตามแผนงานไม่เหมาะสม เวลาเรียนไม่พอ ไม่สามารถจัดได้ เช่น
กิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสานฝันกีฬา เป็นต้น จากการดาเนินงานส่งเสริมให้ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูทุกคนสามารถบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก และกิจกรรมการเรียนรู้จน
เกิดห้องเรียนคุณภาพมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๔) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
สนับสนุนให้ครูมีการวัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความหลากหลายและมีเครื่องมือวัดผล ที่สามารถใช้ได้จริง โดยกาหนดให้ใน 1 ภาค
เรียน จะมีการวัดผลและประเมินผล โดยการสอบกลางภาคและปลายภาคอย่างละ 1 ครั้ง ในระหว่างภาคเรียน
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างซึ่งสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ผ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และรายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบจากหัวหน้างานวัดและประเมินผล ครูนาผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดปัญหามาแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ถูกต้องตรงจุด โดยทาวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายวิชา/ปีการศึกษา และรายงานให้สถานศึกษาทราบและ
รวบรวมข้อมูลนาผลไปร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป จากผลการดาเนินงานครูสามารถประเมินผลผู้เรียน
ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและเป็นไปตามระบบการศึกษา นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อได้
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๕) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คนละอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการกากับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูเป็นอย่างมาก จะเห็นจากที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การบริหารชั้นเรียน เชิงบวกหรือ
วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งจะมีการกากับ ติดตาม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ผ่านการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ในตอนต้นภาคเรียน ผ่านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ระหว่าง ภาคเรียนซึง่
กาหนดให้ครู 1 คน ได้รับการนิเทศ 3 ครั้งต่อภาคเรียน โดยเพื่อนครูและหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษารวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ครูได้ใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ให้ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อหาแนวทางหรือสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการพูดคุยซักถาม แนวทางการจัดการ
สถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน หรือต้องการให้สถานศึกษาช่วยเหลือผู้เรียนใน
ด้านใด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการได้
อย่างมีคุณภาพ จากผลการดาเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
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จัดการเรียนรู้นั้นทาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
2) ผลการดาเนินงาน
๑) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
พบว่า ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ร้อยละ 91.43 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๒) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
พบว่า ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๓) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพ พบว่า ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกจัดห้องเรียนคุณภาพมีผลการประเมินจากการนิเทศภายในร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๔) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน พบว่า ครูตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลจากการประเมินและวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)
๕) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละอย่างน้อย
๕๐ ชั่วโมง/ปี พบว่า ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละ
อย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 93.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าเปูาหมายที่กาหนด (ค่าเปูาหมาย
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) โรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังต่อไปนี้
1) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563
2) หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
3) รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) แบบบันทึกสรุปการนิเทศการศึกษา
5) รายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนของสถานศึกษา
6) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
7) รายงานสรุปชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3) จุดเด่น
1) การดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดทั้งปีการศึกษา
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น รู้จักนาหลักธรรมไปช้ในการดาเนินชีวิต ปฏิบัติตัวอยู่ใน
ศีลธรรม มีสมาธิในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็น “โรงเรียนดีไม่มี
อบายมุขปี 2563”
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง
3) มีการปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศได้สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดทาห้องสมุด ICT
สาหรับผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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4) การนิเทศชั้นเรียน ทาให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารประจาชั้นเรียนมีความเป็น
ปัจจุบัน ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสื่อความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
5) โรงเรียนมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
4) จุดควรพัฒนา
1) จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของครู ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้หลากหลาย หรือแตกต่างจากรูปแบบเดิม
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ
3) ควรส่งเสริมให้ครูมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนโดยรอบของสถานศึกษามาเป็น ส่วนหนึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือบรูณาการลงในแผนการจัดการเรียนรู้
4) การนิเทศชั้นเรียน ควรจัดทาแบบประเมินโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายนิเทศชั้นเรียนห้องเรียน
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
5) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 ให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ผ่านโครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และโครงการ
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนคุณภาพในทุกระดับชั้นของ
โรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
โครงการนิเทศภายใน
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) จนเกิดความความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และโครงการนิเทศภานใน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) และส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
แผนงานที่ 4 จัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียน ผ่านการดาเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
ระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ตอนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓ – ๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
สรุปผล : ระดับปฐมวัย
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
●มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
●มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 1. ส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการใช้
สังคม สติปัญญาเป็นไปตามวัย
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของเด็กในการทากิจกรรมให้
2. เด็กมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมที่
คล่องแคล่ว
หลากหลาย
2. พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับ
3. เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น
พัฒนาการตามหลักความเป็นจริงเพื่อนามาแก้ไข
4. เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง (สังเกตจากพฤติกรรม ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับ
การเชิญชวนผู้ปกครองมาดูผลงานตนเอง)
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
●มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กระบวนการบริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยรอบด้าน
3. ครูมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัด
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
4. บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก

●มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
1. ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
2. ส่งเสริมครูเข้ารับการพัฒนาทางวิชาชีพ

●มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
1. ครูจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการทางานอย่างมี
การวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และให้รู้จักประเมินผล
งานของตนเอง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวิธีของ
ธรรมชาติ และให้มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วย ฝึกให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมที่
จะเผชิญสภาพสังคมจริง ๆ
2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ของ
เด็ก

●มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เด็กสามารถนาไปใน
ชีวิตประจาวันได้
2. ส่งเสริมให้เด็กใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
3. ปรับกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ใช้
เวลานานเกินจุดสนใจของเด็ก และเสียค่าใช้จ่ายสูง
4. เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ให้เด็ก
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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แผนพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพพร้อมทั้งมีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผ่านการดาเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แผนงานที่ 2 จัดทาแบบประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามหลักความเป็นจริงเพื่อนามา
แก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สาหรับการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID
แผนงานที่ 4 พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับดาเนินการโครงการ
พัฒนาสื่อจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ
แผนงานที 5 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
PLC เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
แผนงานที่ 6 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย และประเมินการใช้หลักสูตร นาผลมาวางแผนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
แผนงานที่ 7 ส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
แผนงานที่ 8 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สรุปผล : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่น
●มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน โดยมีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่อง
ของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคานวณ และการสร้างนวัตกรรม
มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยัง
สถานศึกษายังส่งเสริมครูให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกระบวนการการ PLC เพื่อแก้ไข พัฒนา
ข้อบกพร่อง หรือแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ดีกว่าให้กับเด็กผู้เรียน ทาให้ครูมีสื่อ และเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย และสถานศึกษานาวิทยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอังพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ให้กับผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษา และ

จุดควรพัฒนา
●มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ON-Hand ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน และการกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
กระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุข
ภาวะทางร่างกายและกิจกรรมเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพในอนาคต จึงควรที่จะร่วมกันวางแนวทางเพื่อ
แก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ผลการการทดสอบระดับชาติ (National
Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาที่ 3
มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อบกพร่องและหาแนวทางพัฒนาให้
มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับประเทศในปีต่อไป
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ
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จุดเด่น
สอดแทรกทุกรายวิชา มีผู้ร่วมโครงการทั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์
และชุมชน หลายกิจกรรมจัดขึ้นโดยไม่ใช้
งบประมาณ แต่อาศัยความร่วมมือจากคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี

จุดควรพัฒนา
ที่หลากหลาย ครูเตรียมสื่อที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง
ได้ที่บ้านอย่างเข้าใจและน่าสนใจ ถึงแม้จะมีการแพร่
ระบาดของโรคในระลอกใหม่

●มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
1) สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบและประเมิน
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา นโยบาย
รัฐบาลและแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มี
การจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่
มีความเกี่ยวโยงกับสภาพแวดล้อมจริงของผู้เรียน
2) กระบวนการบริหารและการจัดการภายใน
สถานศึกษามีความชัดเจน สามารถดาเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
การบริหารจัดการเป็นปัจจุบัน ถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนมีความสะดวก สบาย และมีบรรยากาศที่
พร้อมเรียนรู้อย่างมีความสุข

●มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการฝึกทักษะการ
ดูแลและปฏิบัติตนเองให้อยู่บนพื้นฐาน
การดาเนินชีวิตที่ปลอดภัย
3) ปรับปรุงการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)
เพื่อให้รองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ของนักเรียนได้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4) จัดทาแผนรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโลนา
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการพัฒนาสถานศึกษา
5) การประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ

●มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) การดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการดาเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดทั้งปีการศึกษา ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
รู้จักนาหลักธรรมไปช้ในการดาเนินชีวิต ปฏิบัติตัวอยู่
ในศีลธรรม มีสมาธิในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพัฒนาขึ้น โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็น

●มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ครู ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้หลากหลาย หรือแตกต่างจากรูปแบบเดิม
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ
3) ควรส่งเสริมให้ครูมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ใน
ชุมชนโดยรอบของสถานศึกษามาเป็น ส่วนหนึ่งในการ
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จุดเด่น
“โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขปี 2563”
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง
3) มีการปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศได้สวยงาม
เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดทาห้องสมุด ICT
สาหรับผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
ในช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4) การนิเทศชั้นเรียน ทาให้ครูมีการพัฒนาการเรียน
การสอน เอกสารประจาชั้นเรียนมีความเป็นปัจจุบัน
ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ห้องเรียนเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมีสื่อความรู้ที่ทันต่อเหตุการ
5) โรงเรียนมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็น
รูปธรรม

จุดควรพัฒนา
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือบรูณาการลงใน
แผนการจัดการเรียนรู้
4) การนิเทศชั้นเรียน ควรจัดทาแบบประเมินโครงการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายนิเทศชั้นเรียนห้องเรียน
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
- ยกระดับผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ผ่านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจวิธีการ
ตลอดจนนามาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ตามระดับการเรียนรู้
- เตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID 19)
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่หลากหลายภายใต้ศตวรรษที่ 21
ด้วยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณที่พึงประสงค์และเกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
รอบด้าน โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ผ่านกระบวนการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แผนงานที่ ๕ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
ผ่านโครงการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียรู้ และโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
แผนงานที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดาเนินงาน
โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และโครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
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แผนงานที่ 7 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนด การการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี และโครงกลางอาหารกลางวัน ตามที่รัฐสนับสนุน
แผนงานที่ 8 ให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ผ่านโครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนคุณภาพในทุกระดับชั้นของ
โรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
โครงการนิเทศภายใน
แผนงานที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เพิ่มพูลความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) จนเกิดความความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านโครงการส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และโครงการนิเทศภานใน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
แผนงานที่ 11 จัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียน ผ่านการดาเนินงาน กิจกรรม
พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

49

ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
เรื่อง การกาหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองกาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสาคัญข้อหนึ่ง คือมีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑
ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นาไป สู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานโรงเรียน
จึงได้กาหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ ๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
๑.๒ ๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ ๓) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ ๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ ๑) สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ ๒) สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
๒.๓ ๓) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงานให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล
ตรงความต้องการของครู และสถานศึกษาอย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา
๔) ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวน PLC คนละอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี
๒.๔ ๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ
๒.๕ ๖) สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ ๗) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วน
ร่วม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ๑) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
๓.๒ ๒) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ ๓) ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ๔) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

การกาหนดค่าเป้าหมาย การกาหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยีย่ ม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
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ประกาศโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
เรื่อง การกาหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองกาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสาคัญข้อหนึ่ง คือมีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑
ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย มี
การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไป
สู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียน
จึงได้กาหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการการเขียนสรุปเรื่องที่อ่านและฟังได้
๓) ผู้เรียนสามารถพูดคุย ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอื่นได้
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณได้
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
๖) ผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
๗) ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้
๘) ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม
๙) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
11) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
12) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
13) ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่น
14) ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย
15) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
16) ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคม
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
17) ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยที่ดีจากออกกาลังกายและเล่นกีฬา
18) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทากิจกรรมร่วมกัน
19) ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ ๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบาย
- สถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- มีการนา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
- มีการนาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
การศึกษาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ
- กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๒.๒ ๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบาย
- มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
- มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานชัดเจน
- มีรูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
- มีการจัดทารายงานผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจาปี
- การดาเนินงานเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสได้
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
๒.๓ ๓) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
๒.๔ ๔) สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา
๒.๕ ๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
๒.๖ ๖) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ๑) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียน
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ๒) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.3 ๓) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพ
3.4 ๔) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 ๕) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้คนละอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

การกาหนดค่าเป้าหมาย
การกาหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยีย่ ม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
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คาสั่งโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
ที่ ๓๒/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
.............................................................................
ด้วยสถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการดาเนินภารกิจดังกล่าว ต้นสังกัดจะทาการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกสิ้นปีการศึกษา และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จะทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ในรอบ
ไม่เกิน ๕ ปี เพื่อนาผลการประเมินรายงานต่อต้นสังกัดและประกาศต่อสาธารณชนเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๓. นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
๔. นางขวัญหทัย เหรียญทอง
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ/เลขานุการ
๕. นางสาวดวงตา บุญประดับ
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาววนิสา โพธิมากูล
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ในการอานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา เสนอแนะ แนะนา กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ต่อไป
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
๑. นางสาววนิสา โพธิมากูล
ครู ค.ศ. ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรดา พิมพาวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นายมนัส แดงวิไล
ครู ค.ศ. ๓
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
๓. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๔. นางสาวเตือนใจ สุนทรชัย
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
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๕. นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๖. นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
๗. นางสาวกรชนก พรทวีสุข
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๘. นางสาวสุนิสา บินยูซบครู
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๙. นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๑๐. นายณัฐพงษ์ พรหมเหมา
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๑๑. นางสาวบุษบงร์ บุกรอ
ครู ผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒. นายณัฐกานต์ ดีเสมอ
ครู ผู้ช่วย
กรรมการ
๑๓. นายวีระพันธ์ นางแล
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔. นางสาวดวงตา บุญประดับ
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนข้อมูล ออกแบบการดาเนินการ จัดพิมพ์ ทาน ตรวจ เพื่อความถูกต้องและจัดทา
รูปเล่มให้เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
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คาสั่งโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
ที่ ๓๓/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
………………………………………
ด้วยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นที่เผยแพร่ต่อสารธารณะ และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
พร้อมทั้งเป็นแนวทางสาหรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานภายนอกได้ใช้ในการประเมินโรงเรียน ในรอบต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทา
รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. กรรมการฝ่ายอานวยการ
๑.๑ นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ผู้อานวยการโรงเรีย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายมนัส แดงวิไล
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๑.๓ นางเตือนใจ สุนทรชัย
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๑.๔ นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ในการอานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา เสนอแนะ แนะนา กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๑๕๖๓ ต่อไป
๒. กรรมการรายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒.๑ นางสาวกัญญพัชร์ เหรีญเพ็ชรสุข ผู้อานวยการโรงเรียน
๒.๒ นางสาววนิสา โพธิมากูล
ครู ค.ศ. ๑
๒.๓ นางสาวรดา พิมพาวัฒน์
ครูผู้ช่วย

๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

๓. กรรมการรายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๓.๑ นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ผู้อานวยการโรงเรียน
๓.๒ นายมนัส แดงวิไล
ครู ค.ศ. ๓
๓.๓ นางสาวดวงตา บุญประดับ
ครู ค.ศ. ๒
๓.๔ นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง
ครูผู้ช่วย
๓.๕ นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ครู ค.ศ. ๓
๓.๖ นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
ครู ค.ศ. ๒
๓.๗ นายคงสิทธิ์ อิทธิโยภาสกุล
ครู ค.ศ. ๑
๓.๘ นายณัฐพงษ์ พรมเหมา
ครูผู้ช่วย

๒๕๖๓ ระดับการศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๓.๙ นางสาวอลิษา กลางประพันธ์
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวกรชนก พรทวีสุข
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๓.๑๑ นางเตือนใจ สุนทรชัย
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวสุนิสา บินยูซบ
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ
๓.๑๓ นายวีระพันธ์ นางแล
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๑๔ นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ/เลขานุการ
๒.๑๕ นายศุภกิจ วิเชียร
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูล ออกแบบการดาเนินการ จัดพิมพ์ ทาน ตรวจ เพื่อความถูกต้อง และ
จัดทารูปเล่มให้เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
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