
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2564 

   
 
 
 
 

 
 
 

ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



 

ก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

คำนำ 
 

เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ โรงเรียนวัดขะจาว ได้
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ษา พ.ศ. 2553 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง
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ดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน 3 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีประสิทธิผล  และได้นำเสนอ รายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความ
ต้องการการช่วยเหลือ และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

โรงเรียนวัดขะจาว ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย  ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทำ เอกสารรายงานฉบับนี้ จึงหวังว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนด นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ใน การรองรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดขะจาว  ที่ตั้ง เลขที่ 148/1  หมู่ที่ 2 วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่     

จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 053-240288 โทรสาร 053-240288 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต บนเนื้อที่  2 ไร่ 1 งาน 05 ตารางวา โดยมีเขตบริการของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลฟ้าฮ่าม ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. บ้านท่ากระดาษ  หมู่ 1 
2. บ้านลังกา   หมู่ 2 
3. บ้านไร่   หมู่ 3 
4. บ้านแม่คาว   หมู่ 4 
5. บ้านป่าแก   หมู่ 5 
6. บ้านริมเหมือง  หมู่ 6 
7. บ้านสันทรายต้นกอก  หมู่ 7 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ โทรศัพท์  089 5588837  
 E-mail : watkajaoschool@hotmail.com  
 website : www.watkachaoschool.com        
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ นายกำพล  ทรงคำ   
 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนได้จัดการศึกษา
ให้กับเด็กพิเศษ โดยจัดห้องเรียนคู่ขนานกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนเรียน
รวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วย 
 
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 

จากผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมมา เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียน
มีความยากลำบากในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 แบบ
ได้แก่ On-hand ซึ่งเป็นช่องทางหลัก On-line ในบางวิชา On-demand โดยครูมีการสร้างสื่อด้วยตนเอง 
รวมถึงใช้สื่อจากช่องทางต่าง ๆ ส่งให้นักเรียน และเมื่อสถาการณ์ดีขึ้น โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ 
On-site ด้วย โดยสอบถามความสมัครกับผู้ปกครองซึ่งผลปรากฏว่า มีผู้ปกครองส่ งนักเรียนมาเรียน On-site 
ร้อยละ 70 ที่เหลืออีก ร้อยละ 30 เรียนแบบ On-hand ที่บ้าน และในท้ายปีการศึกษาโรงเรียนจึงกำหนดวัน
สอบเพื่อวัดและประเมินผลให้กับนักเรียนอีกครั้ง  ซึ่งในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียน
สามารถอ่านออกและเขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้พอใช้ รู้จักการ
วางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น   หรือ
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง  รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะได้สิ่งไหนดี  สำคัญ  จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการอออกกำลังกาย  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ
กติกาของกลุ่มของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื ่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
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จากการดำเนินงาน  ทำให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) สามารถอ่าน
หนังสือออกและอ่านได้ แตย่ังอยู่ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนชั้นเรียนอื่น ๆ นักเรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับชาติในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ แต่วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศเล็กน้อย และ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  NT ต่ำกว่าระดับชาติ 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมนำความรู้ จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของขุมชนโดยรอบ 

งานสัมพันธ์ชุมชน โดยปกติแล้วโรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชุมชน เช่น งานวันเข้าพรรษา   งานประเพณียี่เป็ง  งานเศรษฐกิจพอเพียง
และงานอื่น ๆที่ชุมชนขอความร่วมมือซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้
นักเรียนไม่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้ 

งานธุรการ   โรงเรียนจัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินการปฏิบัติงาน   
รับโทรศัพท์การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับผู้มาติดต่อ
ราชการดำเนินการแจ้งข่าวสารทางราชการของโรงเรียน รับ – ส่งหนังสือราชการเก็บงานอย่างเป็นระบบ  

งานอาคารสถานที่  จัดซ่อมสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค การปรับซ่อมอาคาร  สถานที่ 
ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ดูแลความสะอาดเรียบร้อย  ขยะ ไม่ให้เกิดมลพิษต่อตัวผู้เรียน โดยในปี 2564 ได้ทำ
การปรับปรุงโรงอาหาร  ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเปตอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัว
นักเรียนโดยตรงเกิดความสะดวกสบายและทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

และในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโภชนาการน้ำหนักส่วนสูงของ
นักเรียนทำการสรุปและนำข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม Data management  center  DMC  และโปรแกรม 
Thai school lunch ได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

 
ผลสำเร็จเชิงประจักษ์ของโรงเรียน  

1. สถานศึกษาขนาดกลาง ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

2. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3. รางวัลชนะเลิศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โครงการห้องเรียน
ต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 

4. สถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) จาก กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

5. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ระดับ A (คะแนน 88.88 ) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

 
จากผลงานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่มีส่วนช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรม
ลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดมา  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลการมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลการมาตรฐานที่ 2 กระบวนพัฒนาและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนพัฒนาและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อโรงเรียน    :  วัดขะจาว   
 ที่ตั้ง     :  148/1 หมู่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

 สังกัด   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 รหัสโรงเรียน 10 หลัก    :  1050130025 
 รหัส Smiss 8 หลัก       :  50010015 
 รหัส Obec 6 หลัก       :  130025 
 โทรศัพท์   :  053 240288    
 โทรสาร   :  053 240288  
          E-Mail    :  watkajaoschool@hotmail.com 

website   : www.watkachaoschool.com        
 เปิดสอน   :  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 แนวทางการจัดการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการจัดการศึกษาที่
สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น”  
 วิสัยทัศน์    “โรงเรียนวัดขะจาวเป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนสนองความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียนทุกประเภท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลยาเสพติด 
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาและความเป็นอาเซียน”       

พันธกิจ   โรงเรียนได้กำหนดการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มุ่งสู ่ความสำเร็จของ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโดยกำหนดเป็นภารกิจดังนี้                                  

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข                      

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เสริมสร้างสังคม  รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและส่งเสริมศาสนา นาฏศิลป์ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และ
ความรู้อันเป็นสากล  พร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน                         

3. จัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้ผู้เรียนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4. ผู้เรียนทุกคนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        
5. ผู้เรียนทุกคนรู้จักพ่ึงตนเอง  ห่างไกลยาเสพติด  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

mailto:watkajaoschool@hotmail.com
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 เอกลักษณ์   “คุณธรรม  นำความรู้”                                                                                    
 อัตลักษณ์        “จิตแจ่มใส  ใจอาสา”                                                                                         
. 
  

 1.3  ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนวัดขะจาวเริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2470 โดยพระอธิการอินพรวิถี  เจ้า

อาวาสวัดขะจาว  ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลฟ้าฮ่าม ได้ขอตั้งโรงเรียนขึ้นและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการ
สอนโดย ขุนสนิท ประชาราษฎร์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีนายดี 
วิชัยยา เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยศาลาวัดขะจาวเป็นที่ทำการสอน และได้เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.4  สถานที่ตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนวัดขะจาว  ที่ตั้ง เลขที่ 148/1  หมู่ที่ 2 วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่     
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 053-240288 โทรสาร 053-240288 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6   
บนเนื้อที่  2 ไร่ 1 งาน 05 ตารางวา โดยมีเขตบริการของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 

1. บ้านท่ากระดาษ  หมู่ 1 
2. บ้านลังกา   หมู่ 2 
3. บ้านไร่   หมู่ 3 
4. บ้านแม่คาว   หมู่ 4 
5. บ้านป่าแก   หมู่ 5 
6. บ้านริมเหมือง  หมู่ 6 
7. บ้านสันทรายต้นกอก  หมู่ 7 

 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านจัดสรร 

ทิศใต ้  ติดกับ สวนของชาวบ้าน 
ทิศตะวันออก ติดกับ  ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้า 
ทิศตะวันตก ติดกับ วัดขะจาว 
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ภาพแสดง แผนผังที่ตั้งโรงเรียนวัดขะจาว 
 
 

 
ภาพแสดง แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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     1.5  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
            โรงเรียนวัดขะจาว เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะ กรรมการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 มีการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังแผนภูม ิ

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงการบริหารโรงเรียนวัดขะจาว 
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     1.6  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 
           1.6.1 จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 รวม 19 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) 
แสดงรายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้ 

ตารางแสดง จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทของบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 12 0 2 3 18 

 
           1.6.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร แสดงรายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้ 

วุฒิ
การศึกษา 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ประกาศนียบตัร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่ำกว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน(คน) 0 6 10 0 1 0 1 18 
 

ภาพแสดง กราฟแสดงร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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           1.6.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ตารางแสดง รายละเอียดสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ของบุคลากร ปีการศึกษา 2564 

ข้าราชการครูในโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด วิชาเอก วิชาที่สอน 
อายุประสบ 

การณ ์

จน.ชม.
ท่ีสอน/
สัปดาห์ ช. ญ. 

1. นายประสทิธิญา  ปัญญาลอื ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพเิศษ   ปริญญาโท บริการการศึกษา -- 23 6 
2. นางเรณู  นีระ ครู ครูชำนาญการพเิศษ   ปริญญาตร ี สุขศึกษา ไทย,สังคม,ประวัติฯ 34 19 
3. นางศิราณ ีโกฎแก้ว ครู ครูชำนาญการพเิศษ   ปริญญาโท โภชนศาสตร ์ คณิต,อังกฤษ 28 19 
4. นายอรรถพล  ดำคำ ครู ครูชำนาญการพเิศษ   ปริญญาตร ี สังคม สังคม,ประวัติฯ 16 ปี 5 เดือน 19 
5. นางสาวรสรนิทร์  อินทร์ชยั ครู ครูชำนาญการพเิศษ   ปริญญาโท บริหารฯ วิทย์ 11 ปี 9 เดือน 19 
6. นางสาวจตุพร  ธนนัไชย ครู ครูชำนาญการพเิศษ   ปริญญาโท นวัตกรรมหลกัสูตรฯ การงาน,วิทยาการฯ 12 ปี 7 เดือน 20 
7. นางอภิสดุา  ดาวเวยีงกนั ครู ครูชำนาญการพเิศษ   ปริญญาโท การประถมศึกษา ไทย,คณิต 12 ปี 9 เดือน 19 
8. นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ ์ ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาตร ี อังกฤษ อังกฤษ 21 20 
9. นางสาวสวุิกา  แสนปัญญา ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาโท การศึกษาเพื่อการพัฒนา ปฐมวัย 10 ปี 5 เดือน 30 
10. นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 11 ปี 5 เดือน 30 
11. นางสาวจงรกัษ์  เมอืงวุตร ์ ครู -   ปริญญาตร ี ประถมศึกษา ไทย,วิทย์,อังกฤษ 12 ปี 2 เดือน 19 
12. นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชต ิ ครู -   ปริญญาตร ี ภาษาไทย ไทย,สุขะ,ป้องกันทุจริต 4 ปี 5 เดือน 19 
13. นายพชร วงศเ์มฆ ครู -   ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิต 3 ปี 5 เดือน 19 

 
บุคลากรในโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด วิชาเอก วิชาที่สอน 
อายุประสบ 

การณ ์

จน.ชม.
ท่ีสอน/
สัปดาห์ ช. ญ. 

1. นางสาวพัชรญดา  ศรเีทีย่ง ครูอัตราจ้าง -   ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 2 19 
2. นายอภิวัชร์  จรจนัทร ์ ครูอัตราจ้าง    ปริญญาตร ี ดนตร ี ดนตรี 2 20 
3. นางสาวสริินทรน์ภา เปลา ธุรการ -   ปริญญาตร ี - - 10 - 
4. (รอตำแหน่ง) พี่เลี้ยงเด็กพิการ -    - -   
5. นางสาวจามหอม ลุงดู ๋ พี่เลี้ยงอนุบาล -   ม.3  - - 12 30 
6. นายจักรพงศ์ ไชยชนะ ลูกจ้างประจำ -   ม.6 - - 33 - 

 
ครูและบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุประสบ 
การณ์ 

จน.ชม.ท่ี
สอน/สัปดาห์ ช. ญ. 

1. นางสาวธาริณี  ชินวัตน ์ ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาโท 12 ปี 10 เดือน 23 
2. นายณัฐวุฒิ อินตา ครูผู้ช่วย -   ปริญญาตร ี 2 23 
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยเขตร์ พนักงานราชการ พนักงานราชการ   ปริญญาตร ี 2 23 

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ที่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก สถาบัน สอนชั้น วิชาที่สอน 
1 นางสาววรรณศิริ  ปราณ ี พละศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ป.1-6 พละ 
 

-จำนวนครูที่สอนตรงวิชาตรงเอก ...............12................ คน คิดเปน็ร้อยละ ........85.71............  
-จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด .................14................ คน คิดเปน็ร้อยละ ......100.00............ 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา………-……จำนวน…………….-........….……คน 

 

       



 

10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

     1.6.4  ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รวม 253 คน จำแนกตามเพศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 11 13 24 24 
อ.3  1 11 13 24 24 
รวม 2 22 26 48 24 
ป.1 1 23 13 36 36 
ป.2 1 14 11 25 25 
ป.3 2 28 25 53 26.5 
ป.4 1 21 15 36 36 
ป.5 1 16 14 30 30 
ป.6 1 14 11 25 25 
รวม 7 116 89 205 25.5 

รวมทั้งหมด 9 138 115 253 25.17 
 
   

 
 
ภาพแสดง แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 

2564 จำแนกตามเพศ 
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11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
ภาพแสดง แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 

2562 ถึง ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดขะจาว  
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12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ส่วนที ่2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนพัฒนาและการจัดการ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จำแนกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ที ่
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 
2564 

โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 
เป้าหมาย 

ของ
โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี ดีเลิศ บรรลุ  

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ - อบ.1/2 สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียน 

- อบ.2/2 สมุดบันทึก
พัฒนาการเด็กนักเรียน    

- แผนปฏิบัติการ ประจำปี 
2564 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกหลังการสอน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพ กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาประสบการณ์
ปฐมวัย 

- ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่บ้าน 

 1.1  เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

80.00 85.42 
 

บรรลุ 

1.2  เด็กเคลื ่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 

80.00 ๙๓.๗๕ บรรลุ 

1.3  เด็กใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี 

80.00 ๙๑.๖๖ บรรลุ 

1.4  เด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจน
เป็นนิสัย 

80.00 ๘๓.๓๓ บรรลุ 

 1.5  เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

80.00 ๘๕.๔๑ บรรลุ - รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 

- บันทึกการดื่มนม (อาหาร
เสริม (นม) 

- บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
 

 1.6  เด็กหลีกเลี ่ยงสภาวะที่
เสี ่ยงต่อโรค สิ ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอ้ม 
แ ล ะส ถ า น ก า ร ณ ์ ท ี ่ เ ส ี ่ ย ง
อันตราย 

80.00 ๘๓.๓๓ บรรลุ 

 

 

 

 

 



 

14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ที ่
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 
2564 

โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 

เป้าหมาย 
ของ

โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 

จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ -  ภาพการดำเนินกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง  
- ภาพการดำเนินกิจกรรมการฟัง

นิทาน 
- ภาพการดำเนินกิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรม 
- ภาพผลงานเด็ก 
 

 2.1  เด ็กม ีอารมณ ์  ร ่ า เริ ง 
แจ ่มใส แสดงความร ู ้ส ึก ได้
อย่างเหมาะสม 

80.00 ๙๑.๖๖ บรรลุ 

2.2  เด็กมีความรู ้ส ึกที ่ด ีต่อ
ตนเองและผู ้อื ่น ยอมรับและ
พอใจใน ความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

80.00 ๙๓.๗๕ บรรลุ 

2.3  เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยม
ท ี ่ ด ี  เคารพส ิทธ ิ  ร ู ้ หน ้ าที่
ร ับผิดชอบ  ซื ่อสัตย์ส ุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 

80.00 ๙๑.๖๖ บรรลุ 

2.4  เด็กมีความมั่นใจกล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

80.00 ๘๙.๕๘ บรรลุ 

2.5  เด็กมีความเมตตา กรุณา 
และมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน 

80.00 ๘๕.๔๑ บรรลุ 

2.6  เด็กชื่นชมและมีความสุข
ก ับศ ิลปะ ดนตร ี  และการ
เคลื่อนไหว 

80.00 ๙๕.๘๓ บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จำแนกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ที ่
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 
2564 

โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 
เป้าหมาย 

ของ
โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ช ่วยเหล ือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ -    ภาพการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม 
- ภาพกิจกรรมทำความสะอาด

ที่บ้าน  
- สมุดบัญชีออมทรัพย์นักเรียน 
- ภาพการอบรมหน้าเสาธง 
- ภาพขณะทำงานกลุ่มร่วมกัน 
 

 3.1  เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบ ัต ิก ิจว ัตร
ประจำวัน 

80.00 ๙๕.๘๓ บรรลุ 

3.2 เด็กมีวินัยในตนเอง 80.00 ๘๓.๓๓ บรรลุ 

3.3  เด็กมีความประหยัดและ
พอเพียง 

80.00 ๘๓.๓๓ บรรลุ 

3.4  เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ใ น แ ล ะ น อก
ห้องเรียน 

80.00 ๘๓.๓๓ บรรลุ 

3 . 5  เ ด ็ ก ม ี ม า ร ย าท ต า ม
ว ัฒนธรรมไทยและม ีส ัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ 

80.00 ๘๑.๒๕ บรรลุ 

3.6  เด็กยอมรับความเหมือน
แ ล ะค ว า ม ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง
ระหว่างบุคคล 

80.00 ๙๓.๗๕ บรรลุ 

3 .7  เด ็ ก เล ่ นและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

80.00 ๙๕.๘๓ บรรลุ 

3 . 8  เ ด ็ ก ย อ ม ร ั บ ก า ร
ประนีประนอมแก้ไขปัญหา ข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

80.00 ๘๗.๕๐ บรรลุ 

4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส ื ่ อสารได ้  ม ีท ักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ดี ดี บรรลุ - ภาพกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

- ภาพกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

 
- ภาพการดำเนินกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ 

 4.1  เด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 

๘๐.00 ๘๙.๕๘ 
 

บรรลุ 

4.2  เด็กรู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหร ือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ 

๘0.00 ๗๗.๐๘ 
 

บรรลุ 
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ที ่
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 
2564 

โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 
เป้าหมาย 

ของ
โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
 4.3  เด็กอ่านนิทานและเล่า

เรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัยได้ 

๘0.00 
 

๗๙.๑๖ 
 

ไมบ่รรลุ - ภาพการดำเนินกิจกรรมการ
เล่านิทาน 

- ภาพการดำเนิน 6 กิจกรรม
หลัก 

- ภาพการดำเนินกิจกรรม
เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อโรคโควิด 

- รายงานผลการใช้นวัตกรรม 
- ภาพการดำเนินโครงการ

พัฒนาการประสบการณ์
ปฐมวัย 

4.4  เด็กมีความสามารถใน 
การคิดรวบยอด 

๘0.00 ๘๑.๒๕ บรรลุ 

4.5  เด็กมีความสามารถใน 
ก า ร ค ิ ด เ ช ิ ง เ ห ต ุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

๘0.00 ๗๕ ไมบ่รรลุ 

4.6  เด็กมีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 

๘0.00 ๗๗.๐๘ 
 

ไมบ่รรลุ 

4.7  เด็กสามารถสร้างสรรค์
ผ ล ง านตามคว ามค ิ ด แ ล ะ
จินตนาการได้ 

๘0.00 ๘๓.๓๓ 
 
 

บรรลุ 

4 . 8  เ ด ็ ก ส า ม า ร ถ ใ ช ้ สื่ อ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

๘0.00   ๘๗.๕๐ 
 
 

บรรลุ 
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2. กระบวนการพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพเด็ก 

 ด้านร่างกาย  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้  เด็กระดับปฐมวัย 48 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน   4๑ คน มีน้ำหนักส่วนสูงเกิน
เกณฑ์จำนวน   ๓   คน  มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  ๔   คน    โรงเรียนวัดขะจาว ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
ฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การดื่มนม การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหารว่าง อาหารกลางวัน เป็นต้น 
จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการ ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ โดยครูประจำชั้น
เป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นกับเด็ก ในเรื่องของการรักษา สุขอนามัยและปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก   พร้อมทั้งมี
การตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก ตรวจหู ตา จมูก ปาก ฟัน เล็บมือ เล็บเท้าของเด็กเป็นประจำทุกวันอังคาร มีการ
จดบันทึกข้อมูลของเด็กแต่ละคนลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ มีการชั่ง น้ำหนัก วั ดส่วนสูงของเด็กเป็น
รายบุคคลทุกเดือนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงประจำเดือน พร้อมสรุปผลการเจริญเติบโต
ของเด็กที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต่ำกว่าเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มีการรวบรวมจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์มาปรับพฤติกรรม โดยให้
ความรู้ ในด้านโภชนาการ เพื่อช่วยให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และ 
นำข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กให้ผู้ปกครองของเด็ก
ช่วยกันดูแลและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับสถานศึกษา มีตารางกิจวัตรประจำวันที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อ เล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้แก่ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง     
  นอกจากนี้ครูได้จัดทำแผนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  และสถานศึกษายังได้จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กเพ่ิมเติม ได้แก่  กิจกรรมการออกกำลังกาย  กิจกรรม cooking เป็น
ต้น ครูมีการประเมินผลพัฒนาการของเด็กตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เด็กรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา สภาวะการเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัย ลงในหน่วยการเรียนรู้ 
อาหารดีมีประโยชน์ ร่างกายของฉัน และปลอดภัยไว้ก่อน จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   คิดเป็นร้อยละ 8๗.๑๕  (คิดจากจำนวนที่ได้
ระดับ 3 ) 
 
 ด้านอารมณ์  -  จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  สถานศึกษามีแผนงานส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีอารมณ์ และจิตใจที่ดี ผ่านการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน กิจกรรม หลัก ๖ กิจกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน หลังเคารพ
ธงชาติ มีการฝึกสมาธิ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไป   มีกิจกรรมร้องเล่น   เต้นรำ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถด้านการร้อง เพลงและทักษะการเต้นตามศักยภาพ ส่งเสริมความเชื่อมั่น 
ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจกล้าแสดงออก มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น้อยที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ำมัน ประดิษฐ์รูปภาพ และ
ผลงานต่าง ๆ มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สุนทรียภาพให้เด็กมีใจรักในเสียงดนตรีและแสดงท่าทาง อารมณ์ ได้
เหมาะสมกับวัย รู้จักการอดทน รอคอย ยับยั้ง ชั่งใจสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้เด็กมีความนอบน้อม   ความ
สุภาพ และปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ รวมทั้งค่านิยม ๑๒ ประการ ผ่านการอบรมยามเช้าหลังกิจกรรมเข้า
แถวเคารพธงชาติ   และกิจกรรมตาม หลักสูตรโตไปไม่โกง เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้ค้นคว้า สนุกสนาน และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน รู้ มีความร่าเริงแจ่มใสมี
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ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี 
จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมี พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ – จิตใจ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๑ 
 
 ด้านสังคม เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาท
ทางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จาก กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์   กิจกรรมวิถีพุทธและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย   และสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของเด็ก รายบุคคล รายกลุ่ม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย มีการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีวินัยเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยการฝึกให้
เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร ประจำวัน มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง
และส่วนรวม รู้จักประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า รู้จักการรับประทานอาหารให้หมดกล่องข้าวไม่เหลือทิ้ง และ
รู้จักเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยฝึกผ่าน กิจกรรมประจำวัน เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การ
เดินแถว  ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน ฝึกการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักรอคอยใน
การเล่นและการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง ให้เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ได้แก่ การกราบแม่   มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ผ่านกิจวัตรประจำวัน 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กประพฤติ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ผ่านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ส่งเสริมมารยาทในการไหว้ การเดินผ่านผู้ ใหญ่ และการรับของตามมารยาท
ไทยอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กมีทักษะ ด้านสังคม รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็ก
มี พัฒนาการด้านสังคม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๒ 
 
 ด้านสติปัญญา  
 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สนใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
มีทักษะใน การสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น  
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษา  BBL  (Brain – based Learning)   ช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน
และการเขียนสำหรับการเร ียนต่อในระดับชั ้นต่อไป  และจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ตามโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านกิจกรรมการทดลอง   เป็นต้น   และครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้
เรื่องราวทั้ง 4   สาระ โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม จากการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พบว่า เด็กมีทักษะใน
การสื่อสาร ใช้ภาษาสื่อสารได้ ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย รู้จักการแสวงหาความรู้จากสิ่ง
รอบๆตัวได้ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีจินตนาการ   แต่ขาดความแปลกใหม่ที่หลากหลาย    มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่ องง่ายๆได้ จากโครงการพัฒนาประสบการณ์
ปฐมวัย   ส่งผลให้เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ   ๘๑.๒๔ 
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3. ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการพัฒนาด้านคุณภาพของเด็ก สรุปผลการพัฒนา พบว่า เด็กมีพัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยู่ใน ระดับด ีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ต้อง

ผ่านระดับดี  โรงเรียนดำเนินการได้ร้อยละ ๘๗.๑๕ บรรลุเป้าหมาย ๖ ข้อ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละของผลการประเมินเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ  
            ปลอดภัยของตนเองได้ ของเด็กชั้นอนุบาล 2 - 3 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นพิจารณา 

 
3.2  เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ต้องผ่านระดับดี โรงเรียน

ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๑.๓๑ บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๖ ข้อ ซึ่งอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
ภาพที่ 2 ร้อยละของผลการประเมินเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
            ของเด็กชั้นอนุบาล 2 - 3 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นพิจารณา 
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3.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ต้องผ่านระดับดี 
โรงเรียนดำเนินการได้ร้อยละ ๘๘.๐๒ บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๘ ข้อ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
ภาพที่ 3 ร้อยละของผลการประเมินเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
            ของเด็กชั้นอนุบาล 2 - 3 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นพิจารณา 

 
3.4  มีพัฒนาการด้านการสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ โรงเรียน

กำหนดเป้าหมาย ต้องผ่านระดับดี โรงเรียนดำเนินการได้ร้อยละ ๘๑.๒๔ บรรลุเป้าหมายจำนวน ๔ ข้อ
ประเด็นพิจารณา ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 

  

 
 
ภาพที่ 4 ร้อยละของผลการประเมินเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ  
              แสวงหาความรู้ได้ ของเด็กชั้นอนุบาล 2 - 3 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นพิจารณา 
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4. จุดเด่น  
• เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสม กับวัย มี 

ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วว่องไว กล้ามเนื้อมือแข็งแรงและประสานสัมพันธ์กับตาได้ดี หยิบ
จับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคง    

• เด็กปฐมวัยมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง สามารถจัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัว รับประทานอาหาร  
แปรงฟัน รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี มีความมั่นใจในตนเอง สามารถเป็นผู้นำในการร้องเพลงชาติ นำบทสวด 
และนำกายบริหารได้ดี  

• เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านภาษาในการพูดสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ สื่อความหมายได้เหมาะสมกับวัย 
• เด็กปฐมวัยมีความเชื่อม่ันในตนเอง   กล้าแสดงออก   เหมาะสมตามวัย  
• เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม  12  ประการ 
• เด็กทุกคนมีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับชั้นต่อไป 

 
5. จุดควรพัฒนา 

• สถานศึกษาจัดให้ความรู้/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู/ผู้ปกครอง/เด็ก  ในการดูแลรักษา
ความสะอาดของร่างกายให้ถูกสุขลักษณะ 

• สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยและการฝึกพูดให้มีสัมมาคารวะ 
• สถานศึกษาจัดให้มีหนังสือนิทานใหม่ๆ  สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มากข้ึน เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
• สถานศึกษาจัดหาสื่ออุปกรณ์ สำหรับ การทดลองและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ให้

เพียงพอในการจัดกิจกรรม 
 

6.  ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาที่สูงข้ึน 
• จุดเด่นที่พบคือเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   มีน้ำหนักส่วนสูงตามวัย  แต่ขาดการช่วยเหลือตนเอง 

และการปรับตัวของเด็กปฐมวัยให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) สถานศึกษาควรมีการถอดบทเรียนหรือกิจกรรมพัฒนา เพ่ือสรุปเป็นนวัตกรรมของสถานศึกษา 

• จุดที่ควรพัฒนา  คือ ประเด็นพิจารณาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  คือ สถานศึกษาขาดแคลนหนังสือ
นิทาน 

ใหม่ๆ  สำหรับเด็กปฐมวัย   และอุปกรณ์สำหรับทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้แล้วหมดไป  ไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้อีก โรงเรียนควรมีกระบวนการทบทวนเป้าหมายและกระบวนการที่พัฒนาให้สอดคล้องกัน หรือ ใช้วิธีการ
พัฒนาคือ  จัดหาสื่ออุปกรณ์ สำหรับ การทดลองและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ให้เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น 
2) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
3) มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 

ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา 
6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการ

ปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จำแนกตามประเด็น
พิจารณา 

ที ่
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม

หรือสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 

เป้าหมาย 
ของ

โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร 
                  และการจัดการ 

ดี ดีเลิศ บรรลุ  

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้อง กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี ดี บรรลุ -หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2. จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ - บุคลากรเอกปฐมวัย 
- การออกหนังสือคำสั่ง แต่งตั้ง 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ดี ดี บรรลุ - รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แฟ้มพัฒนางานของครู 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
- เกียรติบัตร 
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ที ่
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม

หรือสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 

เป้าหมาย 
ของ

โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอและ
หลากหลาย 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ - ภาพปรับปรุง และจัดชั้นเรียน
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

- การปรับปรุงมุมเสริม
ประสบการณ์ /มุมต่างๆ ใน
ชั้นเรียน 

- การปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
- การปรับปรุงอาคารเรียน

อนุบาล 
5. 
 

ให ้บร ิการส ื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส น ุ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ - สื่อเทคโนโลยี   
- คลิปวิดีโอการสอน 
- สื่อตามมุมประสบการณ์ 

 

6. ม ี ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
คุณภาพของสถานศึกษาที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ
ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา บูรณาการ
การปฏ ิบ ั ต ิ ง านและ เปิ ด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ - สมุดเยี่ยม  
- สมุดนิเทศ 
- ภาพการประชุมผู้ปกครองใน

แต่ละภาคเรียน 
- สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

2. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนวัดขะจาว ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตามแนวทางของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่งผลให้โรงเรียนวัดขะจาวมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 
และส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนวัดขะจาวได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดขะจาวมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก   เช่น   การจัดการเรียนรู้แบบ  on hand และ on demand  
รวมทั้ง  on  site   ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการทั ้ง  4  ด้าน  และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   และสถานศึกษามีการนำหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องชุมชนของฉัน มาจัดกิจกรรม
เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและปลูกฝังให้เขารัก ภาคภูมิใจในชุมชนที่อยู่รอบตัว โดย
ครูผู้สอนนำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านหน่วยการเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
พัฒนาการ การเรียนรู้ของ เด็กเป็นอย่างดี  มีการบูรณาการลงสู่แผนการจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วย การ
เรียนรู้ พร้อมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์  นอกจากนี้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมประเมินผลการเรียนรู ้ของเด็ก ร่วมพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ ผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น การร่วมแสดงความ
คิดเห็น ผ่าน แอปพลิเคชั่น Line Facebook เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เป็นอย่างดี จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครอง
นักเรียนในปี การศึกษา ๒๕64 พบว่า ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 การจัดครูปฐมวัยเพียงพอกับชั้นเรียน สถานศึกษามีกระบวนการในการคัดเลือก สรรหา และ จัดสรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง ผ่านกระบวนการทดสอบสอน 
ทดลองงาน นิเทศการสอนจากครูพี ่เลี ้ยง เพื ่อนครู และผู ้บริหาร อย่างเป็นระบบ จนได้บุคลากรที ่มี
ประสิทธิภาพ   มีพี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์   และได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากร ครูอย่างต่อเนื่อง
เพื ่อให้ครูมีความเชี ่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม และ ประเมิน
พัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ที่ครูต้องวางแผนการ
จัดกิจกรรม   นำส่งกลุ่มงานวิชาการ และบันทึกผลการจัดกิจกรรมหลังการจัดประสบการณ์   และจัดทำ
งานวิจัยซึ่งครูส่งอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง นอกจากนี้สถานศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา อย่าง
สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีการศึกษา พร้อมบันทึกรายละเอียดการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและสิ่งที่จะนำมา
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ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก เพื่อนครู และสถานศึกษา ลงในแบบ บันทึกการอบรม สัมมนา ส่งงาน
วิชาการ และ ผู้บริหารลงชื่อรับทราบครบถ้วน    
 การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษามีการจัดสิ่ง 
อำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ อาคารสถานที่มีความมั่นคงถาวร  คำนึงถึงความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ใน
ห้องเรียนทุกห้องเรียน เด็กจะมีพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวสำหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุม การ
เรียนรู้ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  ได้แก่ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ 
มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ และศิลปะ มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลานเอนกประสงค์ ให้เด็กได้ทำ
กิจกรรมในร่ม  มีห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ให้กับเด็ก ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่นที่มีความ
ปลอดภัย เหมาะสมกับวัยของเด็ก อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่สามารถ
ตรวจสอบ ได้ มีกล้องวงจรปิดติดทุกอาคารเรียน และมีการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
โดยจัดกิจกรรมผ่าน หน่วยการเรียนรู้ของเด็ก ฝึกปฏิบัติจริงในการป้องกันอัคคีภัย แผ่นดินไหว และมีมุมให้
ความรู้สำหรับผู้ปกครอง ซึ่งสถานศึกษามีระบบการซ่อมบำรุง ดูแล รักษา สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพื่อให้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีความปลอดภัยสำหรับ
เด็ก มีร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริงภายในและภายนอกห้องเรียน บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น   
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส (covid – 19) จึงต้องการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู ้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยในช่วงที ่ปิดเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู ้แบบ  on – site  ทำ
แบบฝึกหัดแจกสำหรับเรียนรู้และทบทวนร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน  ผ่านช่องทาง facebook / line /youtube  
เป็นต้น 
 และมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สถานศึกษาได้ดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ สถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   โดยนำนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่
กำหนด ไว้ในแผนพัฒนาของสถานศึกษา ระยะยาว ๕ ปี และนำผลจากการดำเนินงานในปีที ่ผ่านมามา
วิเคราะห์เพื่อวางแผน จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีที่ประกอบด้วย แผนงานหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 
มีการกำหนดภาระงาน ตัวบ่งชี้หลัก ตัวบ่งชี้ร่วม อย่างชัดเจนครอบคลุมงานต่างๆที่สถานศึกษาได้ดำเนินงาน 
แล้วนำเสนอต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและนำมาเป็นมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการ
จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานต่างๆให้ชัดเจน และบุคคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาของการดำเนิ นงาน
กิจกรรม/โครงการที ่กำหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาพร้อมจัดทำเป็นสารสนเทศประจำปีของสถานศึกษา   และเสนอผลการดำเนินงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และนำผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   อีกทั้งมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการ
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนวัดขะจาวมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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3.ผลการดำเนินงาน 
• หลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์และพันธกิจของระดับชั้นปฐมวัย และเป็นที่ 

พึงพอใจของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของคร ู
• ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  ให้คำแนะนำในการพัฒนา/แก้ไขพัฒนาการของเด็กทุกคน 

อย่างเสมอภาค  แต่ขาดการจัดทำข้อมูลสารนิทัศน์อย่างเป็นระบบที่สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

• ครูมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมากขึ้นเมื่อได้รับการอบรมหรือการแลกเปลี่ยนความคิดกับครูปฐมวัย 
ด้วยกัน  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนวิธีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย 

• ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย และจัดให้เป็น
สัดส่วนอย่างมีระเบียบ  เพื่อให้ห้องเรียนแต่ละห้องเรียนมีความแปลกตาและมีสิ่งที่น่าสนใจ ดึงดูดให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น อยากท่ีจะเข้ามุมเสริมประสบการณ์ตามที่ครูได้จัดเตรียมไว้  และมีสื่อทาง
เทคโนโลยีต่างๆจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างดีชนิดหนึ่งที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้กว้างมากข้ึน 
 
4.จุดเด่น 

• สถานศึกษามีครูผู้สอนที่จบเอกการศึกษาปฐมวัยครบชั้นเรียน  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก และยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และดำเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยสอดคล้องสภาพจริง   
ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 

• สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการ 
เป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา อย่าง
เป็นระบบ  

• สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และ 
ชุมชน มีการบูรณาการอย่างหลากหลายทั้งทักษะพื้นฐาน ภาษาและด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้นการเรียนรู้ที่
ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น  

• สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมระบบทางไกลออนไลน์ระดับปฐมวัย   โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

• บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มี 
• ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี 

5. จุดควรพัฒนา 
• ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย จากการเข้า ร่วม

อบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่  21   และศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อพัฒนานวัตกรรมของตนเองให้หลากหลายชัดเจนเพ่ิมมาก
ขึ้นในลักษณะ “หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม” 

• สถานศึกษานำจุดที่เป็นจุดควรพัฒนามาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการพัฒนา
ห้องเรียนให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยี เช่น การเปิดเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น 

• ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนรู้แบบ  on – hand   แต่มีผู้ปกครองบางส่วนขาด 
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อุปกรณ์ เครื่องมือ  หรือต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับบุตรหลายคน ที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกับเด็กช่วง
ระหว่างที่ปิดเรียนระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid – 19)  ทำให้เด็กบางส่วนขาดการสื่อสาร/
รับข่าวสารจากทางโรงเรียน 

• ขาดบุคลากรทางการศึกษาหรือนักการภารโรง ในการดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด น่าอยู่และ 
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ผลการประเมินมาตรฐานที่  3  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่าง

สมดุล เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี ่ยวข้องและเป็น
แบบอย่างที่ด ี

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำ  และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   

3) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จำแนกตามประเด็น  
              พิจารณา 

ที ่
มาตรฐานที่ 3   

การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 

เป้าหมาย 
ของ

โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ดี ดีเลิศ บรรลุ  

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จ ิตใจ ส ังคมและ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพ โดยความร่วมมือ
ของพ ่อแม ่และครอบครัว 
ช ุมชนและผู ้เก ี ่ยวข้องและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ดี ดีเลิศ บรรลุ - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- อบ.1/2 สมุดรายงาน

ประจำตัวนักเรียน 
- อบ.2/2 สมุดบันทึก

พัฒนาการเด็กนักเรียน   
- ภาพกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติที่

บ้าน 
2. สร ้างโอกาสให ้ เด ็กได ้ รับ

ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข   

ดี ดีเลิศ บรรลุ 
 

- กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม 
- โครงการพัฒนาประสบการณ์

ปฐมวัย 
- ภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จำแนกตาม  
                     ประเด็นพิจารณา 

ที ่
มาตรฐานที่ 3   

การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 โครงการ/เอกสารหลักฐาน/
ร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนกำหนด 

เป้าหมาย 
ของ

โรงเรียน 

ผลการ 
ประเมิน 

สรุป
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
3. จ ั ด บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่
เอื ้อต่อการเรียนรู ้โดยเด็กมี
ส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

 

ดี ดี บรรลุ - ภาพปรับปรุง  และจัดชั้นเรียน
อนุบาล 

- มุมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
- สื่อตามมุมประสบการณ์ 
- สนามเครื่องเล่น   
- ที่แปรงฟัน    
- มุมพยาบาล 
- สื่อการสอน 

4. ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยผู ้ปกครอง
และผู ้เกี ่ยวข้องมี ส่วนร่วม 
นำผลการประเมินที ่ ได ้ ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

 

ดี ดีเลิศ บรรลุ - สรุปรายงานผลการพัฒนาการ
เด็ก 

- หลักฐานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- บันทึกหลังสอน 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
- สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก

โดยผู้ปกครอง 
 
2. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยกำหนด  จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง  เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอก โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ แผนงานหลักสูตรสถานศึกษา  และ แผนงานนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ และแผนงานประเมินพัฒนาการนักเรียน รับผิดชอบในการพัฒนาตามกลยุทธ์ โดยดำเนินการ
พัฒนาให้ครู จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และ สติปัญญา
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดี 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมในการ
จัด สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความหมายต่อเด็กเอง อาทิเช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียน การ
ช่วยกันตกแต่ง ห้องเรียนให้สวยงามโดยใช้ผลงานของเด็ก ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับวัยของเด็กมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ครูมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตาม สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่
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เกี่ยวข้อง พร้อมนำผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์กับเด็กให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สถานศึกษามี กระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูลงสู่เด็ก ดังนี้ 

• ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดย  
สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่ มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู มีการนิเทศการจัด
ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอจาก เพื่อนครู ครูผู้ชำนาญด้านการนิเทศ และส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อ  นวัตกรรม 
ผ่านการอบรมการผลิตสื ่อ และการพัฒนางานวิจัย การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูมีความรู ้ความ
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถานศึกษา ได้กำหนดให้ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพตามแนวทางของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษากำหนดและสอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามวัยของเด็กและนำมาออกแบบ
วางแผนการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรม
ประจำวัน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมยามเช้า กิจกรรมผู้นำ และกิจกรรมต่างๆที่ครูจัดให้กับ
เด็กอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านเป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

• ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข โดย
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรม
การ เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด โดยผ่านกระบวนการทำโครงงาน เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะ ด้านต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   กิจกรรมเรียนรู ้ผ่านสื ่อเทคโนโลยี 
แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น  line ,facebook , youtube   เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้  
สามารถสรุปองค์ความรู้ และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  

•  ครูจัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัย   ครูมี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้  ที่เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การ
ตกแต่งห้องเรียน การทำป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมกำหนด  ข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาด นอกจากนี้ครูได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ   

•  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและ
ประเมินเด็ก ตามสภาพจริงมีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ 
การสร้างผลงาน การพูดคุย สัมภาษณ์ เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการของเด็กมา
วิเคราะห์โดยประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

3. ผลการดำเนินงาน 
• เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทุกด้านอย่างสมดุล มีความสุข  

สนุกสนานจากการลงมือทำ  การทดลอง และการทำกิจกรรมด้วยตนเอง แสดงความสามารถของตนเอง  และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆข้ึนมาเองได้  ได้รับประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้ผ่านการเล่น  
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• ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความสนใจและอยากท่ีจะเรียนรู้ อยาก
มีส่วนร่วม เมื่อเด็กได้ลองใช้เทคโนโลยีด้วยเองเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น 

• ครูสามารถนำผลการประเมินต่างๆ จากสภาพจริงมาบันทึกเป็นข้อมูลที่ง่ายขึ้น และข้อมูล
เกิดความหลายหลาย และสามารถมองเด็กแต่ละคนได้จากหลายมุมมอง  
 
4. จุดเด่น 

• เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง 
สถานศึกษาจัด ให้อย่างหลากหลาย  มีกระบวนการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ส่งผล
ให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง   กล้าแสดงออก   และมีความรับผิดชอบเหมาะสมตามวัย  มีทักษะการคิดเกิด
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

• ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย และเน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดกับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย และครูทุก
คนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์สามารถ นำความรู้มาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆท่ีเน้นการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จุดควรพัฒนา 
• ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น  เพื่อนำมาใช้ใน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาที่สูงข้ึน 

• จากจุดเด่นที่พบคือเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดโดยผ่านการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัด
ประสบการณ์หลัก  6  กิจกรรม  แต่ยังขาดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้ออกมาใน
รูปแบบที่หลากหลายและแปลกใหม่   โรงเรียนควรมีการถอดบทเรียนหรือกิจกรรมพัฒนา เพื่อนำมาใช้เป็น
นวัตกรรมของโรงเรียน  

• สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการจัด
ประสบการณเ์รียนรู้แก่เด็ก  กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเม่ือสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล  เพื่อ
ร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4 กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได ้
ดี 

(ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน) 

1.1  เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 80.00 
1.2  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 80.00 
1.3  เด็กใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 80.00 
1.4  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 80.00 
1.5  เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 80.00 
1.6  เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

80.00 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
(ร้อยละของ

จำนวนผู้เรียน) 
2.1  เด็กมีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส แสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม 80.00 
2.2  เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื ่น ยอมรับและพอใจใน ความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

80.00 

2.3  เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู ้หน้าที่รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 

80.00 

2.4  เด็กมีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก  80.00 
2.5  เด็กมีความเมตตา กรุณา และมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน 80.00 
2.6  เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 80.00 
3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 

(ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน) 

3.1  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 80.00 
3.2  เด็กมีวินัยในตนเอง 80.00 
3.3  เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 80.00 
3.4  เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 80.00 
3.5  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 80.00 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา2564 
3.6  เด็กยอมรับความเหมือนและความความแตกต่างระหว่างบุคคล 80.00 
3.7  เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 80.00 
3.8  เด็กยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 

80.00 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 
(ร้อยละของ

จำนวนผู้เรียน) 
4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ๘0.00 
4.2 เด็กรู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ ๘0.00 
4.3  เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยได้ ๘0.00 
4.4  เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด ๘0.00 
4.5  เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๘0.00 
4.6  เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ๘0.00 
4.7  เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ ๘0.00 
4.8  เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ๘0.00 

 
 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 6 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการลงมา 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
(จำนวน
ประเด็นที่
ปฏิบัติได้) 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง กับ 
บริบทของท้องถิ่น 

ดี 

1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2563 

ปฎิบัติได้  
2/2 

1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
2.  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ดี 
2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษา
ปฐมวัย หรือผ่านการอบรม การศึกษาปฐมวัย 

ปฎิบัติได้  
2/2 

2.2  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3.  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
3.1 ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   

ปฎิบัติได้  
5/5 

3.2 ผู้บริหารส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก   
3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ประสบการณ์สำคัญออกแบบกิจกรรม ใช้การสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
3.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC)  เป็นวิธีการในการพัฒนา   
4.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดี 
4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 

ปฎิบัติได้  
3/3 

4.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และราย
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
4.3 สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ มีสื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย มีสื่อเทคโนโลยี  สื่อเพื่อการสืบ
เสาะหาความรู้ 
5.  สถานศึกษาให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์สำหรับครู 
ดี 

5.1  สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ปฎิบัติได้  
1/1 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา

2564 
6.  สถานศึกษาให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์สำหรับครู 

ยอดเยี่ยม 

6.1  สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ปฎิบัติได้  
1/1 

7.  ผู้บริหารมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเยี่ยม 
7.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ปฎิบัติได้  
5/5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน 
7.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานประจำปี 
7.4 ผู ้ปกครองและผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
7.5สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 19 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 15 รายการ 

คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 10 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 

คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา

2564 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี 

(จำนวนประเด็น
ที่ปฏิบัติได้) 

3.1) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
    3.1.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ปฎิบัติได้ 3/3 

 
 

 

    3.1.2 ครูจัดทำและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.1.3 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล 
3.2) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
    3.2.1 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ปฎิบัติได้ 5/5 

 
 

    3.2.2 ครูให้เด ็กเล ือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถของตนเอง 
    3.2.3 การตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
    3.2.4 ครูจัดประสบการณ์หลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    3.2.5 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3.3) ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
    3.3.1 ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย อากาศ
ถ่ายเทสะดวก  

ปฎิบัติได้ 3/3 
 
     3.3.2 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล

ต้นไม้ เป็นต้น   
    3.3.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 
3.4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

    3.4.1 ครู ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  ปฎิบัติได้ 3/3 
 
 

    3.4.2 ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็ก 
   3.4.3 ครูนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 14 รายการ 

คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 11 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 8 รายการ 

คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
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ส่วนที ่3 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

 
 
 
 



 

39 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จำแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ......ยอดเยี่ยม...... 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ร่องรอย/หลักฐาน

เชิงประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพื่อพัฒนา 2564 2564 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ยอดเย่ียม บรรลุ   
1.1) มีความสามารถในการอ่าน การ  

   เขียนการสื่อสารและการคิด 
   คำนวณ 

ด ี กำลัง
พัฒนา 

ไม่
บรรล ุ

  

1.1.1) นักเรียนช้ัน ป.1 มผีลการ 
       ประเมินความสามารถ 
       ด้านการอ่าน (RT) รวม 2  
       ด้าน   

50.00 42.76 ไม่
บรรล ุ

- ผลคะแนนสอบ RT ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2) นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีผล 
       การการประเมิน คะแนน 
       เฉลี่ยตามมาตรฐาน 
       ตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการ 
       เรียนรู้ภาษาไทยทีไ่ด ้
       ระดับ 3 ข้ึนไป 

50.00 46.23 ไม่
บรรล ุ

- ผลการการประเมิน 
คะแนนเฉลีย่ตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.3) นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีผล 
       การประเมินการอ่านคดิ 

                        วิเคราะห์และ เขียน  
                        ระดับ ดี ขึ้นไป 

80.00 89.95 บรรล ุ - แบบการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์
และ เขียน 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.4) นักเรียน ช้ัน ป.3 มผีล 
       การประเมินการทดสอบ  
       NT รวมทั้ง 2 ด้าน 

สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 
52.80 

37.62 ไม่
บรรล ุ

- ผลการทดสอบ NT ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.5) นักเรียน ช้ัน ป.3 มผีล 
       การประเมินการทดสอบ  
       NT ความสามารถด้าน 
       การคำนวณ (Numeracy)     

สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 
49.44 

40.10 ไม่
บรรล ุ

- ผลการทดสอบ NT ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.6) นักเรียน ช้ัน ป.3 มผีล 
       การประเมินการทดสอบ  
       NT ความสามารถด้าน 
       ภาษา (Literacy) 

สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 
56.14 

43.33 ไม่
บรรล ุ

- ผลการทดสอบ NT ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.7) นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีผล 
       การประเมินคะแนนเฉลี่ย 
       ตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่ม 
       สาระการเรยีนรู ้
       คณิตศาสตร์ ทีไ่ด้ระดับ 3  
       ขึ้นไป 

50.00 31.16 ไม่
บรรล ุ

- ผลการการประเมิน 
คะแนนเฉลีย่ตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ร่องรอย/หลักฐาน

เชิงประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพื่อพัฒนา 2564 2564 
1.1.8) นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีผล 

       การประเมินสมรรถนะ 
       สำคัญของผู้เรียนด้านการ 
       สื่อสาร ระดับดี ขึ้นไป 

80.00 96.55 บรรล ุ - แบบประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรยีนด้านการสื่อสาร 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

     1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
  แก้ปัญหา 

ดี ยอดเย่ียม บรรลุ   

            1.2.1)   นักเรียนช้ัน ป.1-6 มผีล 
       การประเมินสมรรถนะ 
       สำคัญของผู้เรียนด้านการ 
       คิดระดับ ดี ขึ้นไป 

80.00 94.58 บรรล ุ - ผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรยีนด้านการคิด 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

            1.2.2)   นักเรียนช้ัน ป.1-6 มผีล 
                        การประเมินสมรรถนะ 
                        สำคัญของผู้เรยีนด้านการ 
                        แก้ปัญหาระดบั ดี ขึ้นไป 

80.00 97.54 บรรลุ - ผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรยีนด้านการ
แก้ปัญหา 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

             1.2.3) นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีผล 
                       การประเมินสมรรถนะ 
                       สำคัญของผู้เรียนด้านการ 
                       ใช้ทักษะชีวิตระดับ ดีขึ้นไป 

80.00 97.54 บรรล ุ - ผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรยีนด้านการใช้
ทักษะชีวิต 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

       1.3) มีความสามารถในการสร้าง 
              นวัตกรรม 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ   

        1.3.1) นักเรียนช้ัน ป. 1 - 6 เข้า 
      ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน 
      เพิ่มเวลารู้ และมีภาระ 
      งาน/ชิ้นท่ีผ่านการ 
      ประเมินใน ระดับดี ข้ึนไป                          

100.00 100.00 บรรล ุ ภาพถ่ายกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูผ้ลการ
ประเมินไดต้าม
เป้าหมายพอด ี

ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ค.ลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู ้

              1.3.2) นักเรียนช้ัน ป. 1 - 6 เข้า 
                        ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                        (กิจกรรมชุมนุม) และมี 
                        ภาระงาน/ชิ้นที่ผ่านการ 
                        ประเมินใน ระดับดี ข้ึนไป                          

100.00 100.00 บรรล ุ ภาพถ่ายกิจกรรม
ชุมนุม/ช้ินงาน 

ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

       1.4) มีความสามารถในการใช้ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
              สื่อสาร 

ดี ยอดเย่ียม บรรลุ   

               1.4.1) นักเรียนช้ัน ป.1-3 มี 
ช้ินงาน,ภาระงาน ที่ได้ 
สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ 
โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือ 
ICT อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 

80.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายการทำ
กิจกรรม/ช้ินงาน
ของนักเรียน 

ค.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ร่องรอย/หลักฐาน

เชิงประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพื่อพัฒนา 2564 2564 
             1.4.2) นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 มี 
                       ช้ินงาน,ภาระงาน ที่ได้ 
                       สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ 
                       โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือ  
                       ICT อย่างน้อย 2 ช้ินงาน 

80.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายการทำ
กิจกรรม/ช้ินงาน
ของนักเรียน 

ค.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

             1.4.3) นักเรียนช้ัน ป.1 – 6 มีผล 
                       ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
                       ของผู้เรียนด้านการใช้ 
                       เทคโนโลยี ระดับ ดี ขึ้นไป  

80.00 100.00 บรรล ุ - ผลการประเมิน 
สมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียนด้านการ 
ใช้เทคโนโลยี 

ค.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

      1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
             หลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ   

            1.5.1) นักเรียน ป.1-6 มีคะแนน 
                      เฉลี่ยรวมร้อยละของผลการ 
                      ทดสอบทุกกลุ่มสาระของ 
         .            สถานศึกษา 

60.00 61.17 บรรล ุ - ปพ.5 
- สรุปผลการพัฒนา

คุณภาพปีการศึกษา 
2564 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ค.ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

     1.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต 
           คติที่ดีต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ   

            1.6.1) นักเรียนช้ัน ป. 1 - 6 เข้า 
                     ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรยีน 
                     เพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ 
                     ช้ินท่ีผ่านการประเมินใน  
                     ระดับดี ข้ึนไป                          

100.00 100.00 บรรล ุ - แบบบันทึกกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ 

ค.ลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู ้

            1.6.2) นักเรียนช้ัน ป. 1 - 6 เข้า 
                     ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
                     (กิจกรรมชุมนุม) และมีภาระ 
                     งาน/ชิ้นท่ีผ่านการประเมิน 
                     ใน ระดับดี ขึ้นไป                          

100.00 100.00 บรรล ุ - แบบบันทึกกิจกรรม
ชุมนุม 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ยอดเย่ียม บรรลุ   
    2.1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดี 
           ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม บรรล ุ   

           2.1.1) นักเรียน ผ่านเกณฑ์การ 
                     ประเมินในระดบั ดี ขึ้นไป 
                     ตามลักษณะที่พึงประสงค ์
                     ของสถานศึกษา 

80.00 100.00 บรรล ุ - แบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค.ส่งเสริมภูมิปัญญา 
ค.วันสำคัญ 
ค.โรงเรยีนคณุธรรม 
ค.โรงเรยีนสุจริต 
ค.เปิดโลกทัศน์การ
เรียนรูสู้่โลกกว้าง 
ค.ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ร่องรอย/หลักฐาน

เชิงประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพื่อพัฒนา 2564 2564 
   2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
         ไทย 

ดี ยอดเย่ียม บรรลุ   

          2.2.1) นักเรยีนที่มาเรียน ช้ัน ป.1-6  
                    แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุก 
                    วันศุกร์  

100.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่าย ค.วันสำคัญ 
 

          2.2.2) นักเรยีนที่มาเรียน ช้ัน ป.1-6  
                    มีคารวะธรรมและความอ่อน 
                    น้อม 

100.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่าย ค.โรงเรยีนคณุธรรม 

          2.2.3) นักเรยีนที่มาเรียน ช้ัน ป.1-6  
                    ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และแผ ่
                    เมตตาทุกวัน 

100.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่าย ค.วันสำคัญ 
ค.โรงเรยีนคณุธรรม 
 

   2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
          แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรลุ   

            2.3.1) นักเรียนที่มาเรียนได้รับการฝึก 
                      ในบทบาทการเป็นผู้นำผู้ตาม 
                      ทำงานร่วมกัน ในรูปแบบสภา 
                      นักเรียน 

100.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
- การเลือกตั้งสภา 
  นักเรียน 

ค.พัฒนาการเรยีนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

    2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี ดีเลิศ บรรลุ   
           2.4.1) นักเรียน ป.1-6 มีน้ำหนัก 
                     ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80.00 
 

78.48 ไม่
บรรล ุ

- บันทึกโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- แบบบันทึกภาวะ
โภชนาการ 
น้ำหนัก-ส่วนสูง 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

- กิจกรรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ น้ำหนัก-
ส่วนสูง 
 

           2.4.2) นักเรียน ป.1-6 มี 
                     สมรรถภาพทางกายอยู่ใน 
                     เกณฑ์มาตรฐาน 

80.00 
 

84.80 บรรล ุ - แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ช้ัน ป.1-6 

- กิจกรรมตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 

           2.4.3) นักเรียน ป.1-6 เล่นกีฬา 
                     อย่างน้อย 1 ชนิด 

80.00 
 

100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
- บันทึกการเล่นกีฬา
ของนักเรียน 

- ตารางสอนวิชาพละ
ศึกษานักเรียนช้ันป. 
1 - 6 

           2.4.4) นักเรียนที่จบช้ัน ป.6  
                     สามารถเล่นดนตรีได้อย่าง 
                     น้อย 1 ชนิด 

80.00 
 

100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
- บันทึกการเล่น

ดนตรีของนักเรียน 

- ตารางสอนวิชา
ดนตรีนักเรียน
ชั้นป. 1 - 6 

            2.4.5) นักเรียน ป.1-6 มีผลงาน 
                      ทางศิลปะอย่างน้อย 1  
                      ชนิด 

80.00 
 

100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ผลงานทางศิลปะ

นักเรียน 

- ตารางสอนวิชา
ศิลปะนักเรียนช้ัน 
ป. 1 - 6 
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เกณฑ์พิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
(1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 

 
รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ ด ี
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
ด ี

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ี
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดเีลิศ บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ด ี บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการลงมา 

 
 

เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

(1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
 

รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
2. มีความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด ี
3. ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4. ทีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ด ี

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดเีลิศ บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ด ี บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา ไม่บรรลผุล / ไมเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 4 รายการ 
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สรุปเกณฑ์พิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด ี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด ี

 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดเีลิศ บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ด ี ไม่บรรลผุล / ไมเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 

 
2. กระบวนการพัฒนา 
     2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี เช่น  โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 (O-net)  โครงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  โครงการจัดการศึกษาพิเศษต้นแบบเรียนรวม  
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู ้สอนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้าน มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน เช่น การ
สนับสนุนทุนการศึกษา  

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเพ่ิมวิธีการจัดการเรียนการสอน คือ แบบ On-
demand, On-line และ On-demand  มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน
ออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับขั้น ป.1 
พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน และตามนโยบายของ
ผู้บริหาร มีการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มี
ระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต มีการเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียน เช่น การตีกลองสะบัดชัย รำวงย้อนยุค และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง เป็นต้น 
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     2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการในสถานการณ์โค
วิด-19 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมชุมนุม จัด กิจกรรมและ
ประเมินผู้เรียนให้บรรลุตัวชี ้วัดแต่ละกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ และโรงเรียนได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ โครงการโรงเรียนสุจริต การจัดตั้ง
กิจกรรมบริษัทรักการดี มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานกระบวนการกลุ่ม การวางแผนการทำงานด้านการ
ลงทุนร่วมกัน และการฝึกประสบการณ์การแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ภายใต้การควบคุมดูแลจากครูที่ปรึกษา
ที่มุ่งเน้นคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรต้านทุจริต ทุกระดับชั้น กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต โดยคณะครูและนักเรียนทุก
คนกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริตช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน  

3. ผลการดำเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ ผู ้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น  หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะ
ได้สิ่งไหนดี  สำคัญ  จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนัก
ถึงโทษและพิษของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการอออกกำลัง
กาย  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ ่มของ
สถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย 

โดยผลการดำเนินการพัฒนาด้านคุณภาพของผู้เรียน จากมาตรฐานที่ 1 มีประเด็นพิจารณา
ทั้งหมดจำนวน 2 ประเด็น และจากการดำเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ประเด็น สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 
1 คุณภาพของนักเรียน อยู่ในระดับ ดี โดยแต่ละประเด็นมี ผลการดำเนินงานดังนี้ 
 
 
ประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  ด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และด้านการคิดคำนวณได้  เหมาะสมตามระดับชั้น โดยมีผลการประเมิน ดังตารางและแผนภูมิดังนี้ 
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      1.1.1) ผลการประเมินความสามารถด้าน ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)       

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

ระดับ / ด้าน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่านรู้
เรื่อง 

รวม 2 
ด้าน 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่านรู้
เรื่อง 

รวม 2 
ด้าน 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่านรู้
เรื่อง 

รวม 2 
ด้าน 

วัดขะจาว 58.63 62.84 60.73 57.72 60.27 59.00 44.07 41.46 42.76 

ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 74.14 71.86 73.02 69.95 72.79 71.38 

จากตารางพบว ่า ป ีการศ ึกษา 2564 น ักเร ียนช ั ้น ป.1 มีผลการประเม ินความสามารถด ้ าน 
การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ลดลงจากปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผล
การประเมินด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.07 ด้านการอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
41.46 รวมผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.76 ผลการประเมิน ไมบ่รรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน 

 
ภาพแสดง แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - 2564  จำแนกตามปีการศึกษา 

 
 
 
 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

กา
รอ

่าน
ออ

กเ
สีย

ง

กา
รอ

่าน
รู้เร

ื่อง

รว
ม 

2
ด้า

น

กา
รอ

่าน
ออ

กเ
สีย

ง

กา
รอ

่าน
รู้เร

ื่อง

รว
ม 

2
ด้า

น

กา
รอ

่าน
ออ

กเ
สีย

ง

กา
รอ

่าน
รู้เร

ื่อง

รว
ม 

2
ด้า

น

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)     
ปีการศึกษา 2564

วัดขะจาว ระดับประเทศ
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1.1.2) ผลการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 -6                    
ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ภาษาไทย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 46.88 

ประถมศึกษาปีที่ 2 23 86.96 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 37.04 

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 46.15 

ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36.11 

ประถมศึกษาปีที่ 5 30 36.67 

ประถมศึกษาปีที่ 6 25 44.00 

รวมทั้งหมด 199 333.80 

คิดเป็นร้อยละ 46.23 
 

 
ภาพแสดง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน

ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามชั้นเรียน 
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ผลการประเมินมาตรฐานตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564
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 จากตารางพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลการประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภ าษา ไทย  ค ิ ด เป ็ นค ่ า เ ฉล ี ่ ย ร ้ อยละ  46 .23  โ ดยน ั ก เ ร ี ยนช ั ้ นประถมศ ึ กษาป ี ท ี ่  2  มี ผล 
การประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.96 
รองลงมาคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.88 และ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.15 ตามลำดับ 
ผลการประเมิน ไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

 
1.1.3) ผลการการอ่านคิด วิเคราะห์และ เขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป    
    ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้น  
   ประถมศึกษาปีที่ 1– 6 ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน / ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ การ
ประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห ์ และเขียน 

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ 

ดี ขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ประถมศึกษาปีที ่ 1 32 7 14 1 10 21 65.63 
ประถมศึกษาปีที ่ 2 23 10 13 0 0 23 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่ 3/1 27 10 17 0 0 27 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่ 3/2 26 23 3 0 0 26 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่ 4 36 25 11 0 0 36 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่ 5 30 9 12 9 0 21 70.00 
ประถมศึกษาปีที ่ 6 25 2 23 0 0 25 100.00 
รวม 199 86 93 10 10 179 89.95 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.22 46.73 5.03 5.03 89.95 89.95 
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49 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ภาพแสดง แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้น 
  จากตารางที่ 10 และภาพที่ 13 พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.95 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, ป.3/1, ป.3/2, ป.4 และ ป.6 มี
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และ 1 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.00 และ 65.63 ผล
การประเมิน บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 
  1.1.4) นักเรียน ชั้น ป.3 มีผลการประเมินการทดสอบ NT รวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 
2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2563-2564 เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 ด้านคณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านภาษาไทย 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

2563 2564 ผลต่าง 2563 2564 ผลต่าง 2563 2564 ผลต่าง 

1 ระดับโรงเรียน 52.47 31.90 -20.57 53.42 43.33 -10.09 52.95 37.62 -15.33 
2 ระดับเขตพ้ืนที่ 40.83 40.10 -0.73 48.67 49.95 1.28 44.75 45.03 0.28 
3 ระดับประเทศ 40.47 49.44 8.97 47.46 56.14 8.68 43.97 52.80 8.83 

 
 

ภาพแสดง  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา  
               2564 
  จากตารางพบว่าผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปี
การศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 37.62 ซ่ึง ต่ำ กว่าระดับประเทศ ผลการประเมิน ไม่
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



 

50 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

  1.1.5) นักเรียน ชั้น ป.3 มีผลการประเมินการทดสอบ NT ด้านความสามารถด้านการคำนวณ 
(Numeracy) สูงกว่าระดับประเทศ 
  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านความสามารถด้าน
การคำนวณ (Numeracy) ปีการศึกษา 2563-2564 เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 ด้านคณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านภาษาไทย 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

2563 2564 ผลต่าง 2563 2564 ผลต่าง 2563 2564 ผลต่าง 

1 ระดับโรงเรียน 52.47 31.90 -20.57 53.42 43.33 -10.09 52.95 37.62 -15.33 
2 ระดับเขตพ้ืนที่ 40.83 40.10 -0.73 48.67 49.95 1.28 44.75 45.03 0.28 
3 ระดับประเทศ 40.47 49.44 8.97 47.46 56.14 8.68 43.97 52.80 8.83 

 

ภาพแสดง  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา  
      2564 
  จากตารางพบว่าผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้าน
ความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) ประจำปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 31.90 ซึ่ง 
ต่ำ กว่าระดับประเทศ ผลการประเมิน ไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 
  1.1.6) นักเรียน ชั ้น ป.3 มีผลการประเมินการทดสอบ NT ด้านความสามารถด้านภาษา
(Literacy) สูงกว่าระดับประเทศ 
  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านความสามารถด้าน
ภาษา (Literacy) ปีการศึกษา 2563-2564 เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 ด้านคณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านภาษาไทย 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

2563 2564 ผลต่าง 2563 2564 ผลต่าง 2563 2564 ผลต่าง 

1 ระดับโรงเรียน 52.47 31.90 -20.57 53.42 43.33 -10.09 52.95 37.62 -15.33 
2 ระดับเขตพ้ืนที่ 40.83 40.10 -0.73 48.67 49.95 1.28 44.75 45.03 0.28 
3 ระดับประเทศ 40.47 49.44 8.97 47.46 56.14 8.68 43.97 52.80 8.83 

 

ภาพแสดง  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา  
      2564 
  จากตารางพบว่าผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา (Literacy) ประจำปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 43.33 ซ่ึง ต่ำกว่าระดับประเทศ ผลการ
ประเมิน ไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 
 
 
 



 

51 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

  1.1.7) ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ 
   นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด คณิตศาสตร ์
ประถมศึกษาปีที่ 1 32 37.50 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 69.57 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 48.15 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 11.54 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 11.11 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 13.33 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 40.00 

รวมทั้งหมด 199 231.20 
คิดเป็นร้อยละ 31.16 

 
ภาพแสดง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามชั้นเรียน 

 จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลการประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.16 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.57 ผลการประเมิน ไม่
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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52 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

  1.1.8) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสาร ระดับดี ขึ้นไป ของนักเรียนชั้น 
ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสาร ของนักเรียน  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 ที่มีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564  

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ชั้น ป.1-6 จำนวน 203 คน    

สมรรถนะ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวนที่
ผ่านได้
ระดับ 3 
(ดี) ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

**1)  ด้านความสามารถในการสื่อสาร 172 24 3 0 196 96.55 ดีมาก 
2)  ด้านความสามารถในการคิด 101 91 7 0 192 94.58 ดีมาก 
3)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 147 51 1 0 198 97.54 ดีมาก 
4)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 184 14 1 0 198 97.54 ดีมาก 
5)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 181 18 0 0 199 98.03 ดีมาก 

 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสาร 
ระดับ ผ่าน ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.55 ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีผลการประเมิน ดังตารางและ
แผนภูมิดังนี ้

 
1.2.1-1.2.3 ) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการคิด การแก้ปัญหา การใช้

ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป  
 
ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการคิด การแก้ปัญหา  

   การใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

สมรรถนะ ดีเย่ียม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

จำนวนที่
ผ่านได้
ระดับ 3 
(ดี) ขึน้

ไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1)  ด้านความสามารถในการสื่อสาร 172 24 3 0 196 96.55 ดีมาก 
**2)  ด้านความสามารถในการคิด 101 91 7 0 192 94.58 ดีมาก 
**3)  ด้านความสามารถในการแกป้ัญหา 147 51 1 0 198 97.54 ดีมาก 
**4)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 184 14 1 0 198 97.54 ดีมาก 
5)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 181 18 0 0 199 98.03 ดีมาก 

 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการคิด คิด
เป็นร้อยละ 94.58 การแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 97.54 การใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 97.54 ผลการ
ประเมิน บรรลุ เป้าหมายของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

1.3  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

รวมถึงการมีภาระงานและชิ้นงาน 
     1.3.1)ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ชิ้นที่

ผ่านการประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป 
 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ชิ้นท่ี  
 ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 12 20 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 13 10 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 18 9 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 19 7 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 15 21 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 20 10 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 5 20 0 0 

รวมทั้งหมด 199 102 97 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 51.25 48.74 0 0 

ร้อยละที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 100.00 
 

  จากตารางพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/
ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ชิ้นใน ระดับ เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 51.25  และระดับ ดี คิด
เป็นร้อยละ 48.74  ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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1.3.2) ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/ชิ้นที่ผ่าน
การประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป 
 

 
ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/ชิ้นท่ี 

     ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 27 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 26 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 0 0 0 

รวมทั้งหมด 199 199 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 0 

ร้อยละที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 100.00 
 
  จากตารางพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/
ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/ชิ้นใน ระดับ เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00  ผลการประเมิน 
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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 1.4  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
       ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  มี
ประสิทธิภาพ 

      1.4.1) ผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1 - 3 มีชิ้นงาน, ภาระงาน ที่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ 
โดยใช้อินเตอร์เน็ต หรือ  อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  
 
ตารางแสดง จำนวนและนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน ICT จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

  และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น โดยมีชิ้นงาน, ภาระงาน ที่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ โดยใช้  
  อินเตอร์เน็ต หรือ  อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา  
  2564 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนมีผลงาน

อย่างน้อย 1 ชิ้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 27 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 26 

รวมทั้งหมด 108 108 
ร้อยละที่นักเรียนมีผลงาน 100.00 

 
จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน ICT จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

พื ้นฐานและการสืบค้นข้อมูลเบื ้องต้น โดยมีชิ ้นงาน, ภาระงาน ที ่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ โดยใช้  
อินเตอร์เน็ต หรือ  อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน บรรลุ เป้าหมายของโรงเรียน  
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      1.4.2) ผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.4 - 6 มีชิ้นงาน, ภาระงาน ที่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ 
โดยใช้อินเตอร์เน็ต หรือ  อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน  
 

ตารางแสดง จำนวนและนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน ICT จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
  และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น โดยมีชิ้นงาน, ภาระงาน ที่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ โดยใช้  
  อินเตอร์เน็ต หรือ  อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ปีการศึกษา  
  2564 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนมีผลงาน

อย่างน้อย 2 ชิ้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 

รวมทั้งหมด 91 91 
ร้อยละที่นักเรียนมีผลงาน 100.00 

 

จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน ICT จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื ้นฐานและการสืบค้นข้อมูลเบื ้องต้น โดยมีชิ ้นงาน, ภาระงาน ที ่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์ โดยใช้  
อินเตอร์เน็ต หรือ  อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ปีการศึกษา 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน บรรลุ เป้าหมายของโรงเรียน  
 

      1.4.3) ผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ระดับ ดี ขึ้นไป   
 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

สมรรถนะ ดีเย่ียม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

จำนวนที่
ผ่านได้
ระดับ 3 
(ดี) ขึน้

ไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1)  ด้านความสามารถในการสื่อสาร 172 24 3 0 196 96.55 ดีมาก 
2)  ด้านความสามารถในการคดิ 101 91 7 0 192 94.58 ดีมาก 
3)  ด้านความสามารถในการแก้ปญัหา 147 51 1 0 198 97.54 ดีมาก 
4)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 184 14 1 0 198 97.54 ดีมาก 
**5)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 181 18 0 0 199 98.03 ดีมาก 

 

  จากตาราง พบว่า นักเร ียนชั ้น ป.1 - 6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู ้ เร ียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 98.03 ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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1.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม

หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

  1.5.1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ของนักเรียนชั้น ป.1-6 
ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของ  
                 นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

ฯ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

กา
รป

้อง
กัน

กา
รท

ุจร
ิต 

อัง
กฤ

ษเ
พิ่ม

 

รว
มร

้อย
ละ

 

ป.1 32 46.88 37.50 46.88 75.00 43.75 90.63 75.00 62.50 56.25 40.63 40.63 55.97 

ป.2 23 86.96 69.57 69.57 60.87 65.22 91.30 91.30 91.30 65.22 91.30 65.22 77.08 

ป.3/1 27 37.04 48.15 55.56 33.33 11.11 100.00 66.67 66.67 18.52 100.00 40.74 52.53 

ป.3/2 26 46.15 11.54 69.23 26.92 34.62 100.00 100.00 100.00 15.38 80.77 88.46 61.19 

ป.4 36 36.11 11.11 50.00 52.78 47.22 61.11 86.11 66.67 16.67 50.00   47.78 

ป.5 30 36.67 13.33 50.00 66.67 60.00 93.33 93.33 66.67 20.00 73.33   57.33 

ป.6 25 44.00 40.00 64.00 76.00 80.00 76.00 100.00 80.00 12.00 96.00   66.80 

คิดเป็นร้อยละ 46.23 31.16 50.00 56.28 80.00 86.43 86.93 74.87 30.15 73.37 57.41 61.17 

 
จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.17 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.08 รองลงมา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 66.80 และ 61.19 ตามลำดับ ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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1.6 นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

รวมถึงการมีภาระงานและชิ้นงาน 
1.6.1) ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ชิ้นที่

ผ่านการประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป 
 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ชิ้นท่ี  
 ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 12 20 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 13 10 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 18 9 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 19 7 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 15 21 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 20 10 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 5 20 0 0 

รวมทั้งหมด 199 102 97 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 51.25 48.74 0 0 

ร้อยละที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 100.00 
 

  จากตารางพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/
ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ชิ้นใน ระดับ เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 51.25  และระดับ ดี คิด
เป็นร้อยละ 48.74  ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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1.6.2) ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/ชิ้นที่ผ่าน
การประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป 
 
ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/ชิ้นท่ี 

     ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 27 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 26 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 0 0 0 

รวมทั้งหมด 199 199 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 0 

ร้อยละที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 100.00 
 
  จากตารางพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/
ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) และมีภาระงาน/ชิ้นใน ระดับ เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00  ผลการประเมิน 
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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     ประเด็นที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   มีผลการประเมินในระดับ ดเียี่ยม 
2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม ความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 

 

2.1.1) ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ  (คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์) 
จำนวน
นักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 27 5 0 0 32 100  

ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 0 0 0 23 100  

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 27 0 0 0 27 100  

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 26 0 0 0 26 100  

ประถมศึกษาปีที่ 4 36 34 2 0 0 36 100  

ประถมศึกษาปีที่ 5 30 16 14 0 0 30 100  

ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 0 0 0 25 100  

รวม 199 178 21 0 0 199 100  

เฉลี่ยร้อยละ 100 89.45 10.55 0.00 0.00 100 100  

 

 
ภาพแสดง แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
              ปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป จำแนกชั้นเรียน 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป
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จากตารางและภาพที่แสดง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดและ

เป็นแบบอย่างได้ มี โดยนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป  ตามลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
2.2 ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
      ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมประเพณีและภูมิป ัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนที่มาเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียน
ชั้นที่มาเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญและประเพณีของท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียน
ทุกคนร่วมกิจกรรมสวดมนต์และแผ่เมตตาทุกวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 100 
  
 2.3 ผลการประเมินนักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

      มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยมโดยนักเรียน ได้รับการฝึกในบทบาทการเป็นผู้นำผู้ตาม
ทำงานร่วมกัน ในรูปแบบสภานักเรียนและกระบวนการกลุ่มตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100  
  
 2.4 ผลการประเมินนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
      นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ ่งที่ไม่ถูกต้อง และ 
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

2.4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ำหนักตามส่วนสูง) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ำหนักตามส่วนสูง) ของ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น ผอม 
ค่อนข้าง

ผอม 
สมส่วน ท้วม 

เริ่ม
อ้วน 

อ้วน 
รวมจำนวน

นักเรียน 
อนุบาล 2 0 1 18 2 3 0 24 
อนุบาล 3 2 0 17 1 2 1 23 

ป.1 1 0 28 3 2 4 38 
ป.2 0 0 18 2 1 2 23 

ป.3 / 1 0 1 23 0 2 1 27 
ป.3 / 2 0 0 19 2 2 3 26 

ป.4 0 1 25 0 4 5 35 
ป.5 1 4 16 2 4 3 30 
ป.6 3 0 12 2 7 1 25 
รวม 7 7 176 14 27 20 251 

คิดเป็น % สรุปผลการประเมินนักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน  78.48 % 
จากตาราง พบว่านักเรียนชั้น ป.1 – 6 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ำหนักตาม

ส่วนสูง) มีผลการวิเคราะห์ในเกณฑ์ สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 78.48 ผลการประเมิน ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

 
2.4.2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีสมรรภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
  1 – 6 ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 
ระดับสมรรถภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก 
ป.1           38 10 20 8 0 0 
ป.2 23 9 12 2 0 0 

ป. 3/1 27 7 18 2 0 0 
ป. 3/2 26 8 15 3 0 0 

ป.4 35 14 16 5 0 0 
ป.5 30 6 17 7 0 0 
ป.6 25 5 16 4 0 0 
รวม 204 59 114 31 0 0 

ร้อยละ 100 28.92 55.88 15.19 0 0 
จากตาราง นักเรียนร้อยละ 84.80  มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ ดีมากและ ดี 

   นักเรียนร้อยละ 15.19  มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ ปานกลาง 
    ผลการประเมิน บรรลุ ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
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2.4.3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด ของนักเรียนชั้น  
    ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่สามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 

ชนิด 
คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 100.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 27 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 26 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 100.00 

รวมทั้งหมด 199 199 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 

จากตาราง พบว่านักเรียนชั้น ป.1 – 6 ที่สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด มีจำนวนทั้งหมด 
199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมิน บรรลุ ตามเป้าหมายของโรงเรียน 

 
2.4.4) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเล่นดนตรีได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่สามารถ
เล่นดนตรีได้อย่างน้อย  

1 ชนิด 
คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 100.00 
รวมทั้งหมด 25 25 100.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 
จากตาราง พบว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด มี

จำนวนทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมิน บรรลุ ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
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2.4.5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลงานทางศิลปะอย่างน้อย 1 ชนิด 
ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564  ที่มี

ผลงานทางศิลปะอย่างน้อย 1 ชนิด 
     

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่มี

ผลงานทางศิลปะอย่าง
น้อย 1 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 100.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 27 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 26 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 36 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 25 100.00 

รวมทั้งหมด 199 199 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 

จากตาราง พบว่านักเรียนชั้น ป.1 – 6 ทีม่ีผลงานทางศิลปะอย่างน้อย 1 ชนิด มีจำนวนทั้งหมด 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ผลการประเมิน บรรลุ ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 

4. จุดเด่น 
จากการดำเนินงานในด้านคุณภาพผู้เรียน และภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
สูงขึ ้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ผ่านเครื ่องมือสื ่อสาร และ
คอมพิวเตอร์ที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทักษะการใช้โปรแกรม
ปฏิบัติการ และการใช้งาน Google classroom ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้คำถามที่พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านกระบวนการ 
5STEP มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับวัย และน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้  

อีกทั้ง นักเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพและการป้องกันตนเองจากโรคระบาด ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีทักษะในการทำงานและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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5. จุดควรพัฒนา 
จุดควรพัฒนาของโรงเรียนคือ ประเด็น พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อให้

นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และเน้นการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นป.1 รวมถึงผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในทุกกล่มสาระให้มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น  
 
6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาที่สูงข้ึน 
  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2 

กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ช ัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน ้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
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ตารางแสดง ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จำแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ......ยอดเยี่ยม.................. 

 
 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ร่องรอย/
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็น

กระบวนการเพ่ือพัฒนา 2564 2564 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดี 
 

ดีเลิศ บรรลุ - แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ค.นิเทศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดี ดี บรรลุ   

     2.1)  สถานศึกษาสามารถบรหิารจัดการ 
             คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น 
             ระบบ โดยมมีาตรฐานการศึกษาท่ี 
             ชัดเจน 

ด ี ด ี บรรล ุ - แผนปฏิบัติการ 
- แผนพัฒนา

คุณภาพ
การศึกษา 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ค.นิเทศ 

      2.2) สถานศึกษาจัดระบบบริหารจดัการ 
             คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา 
             คุณภาพ 

ด ี ด ี บรรล ุ - แผนปฏิบัติการ 
- แผนพัฒนา

คุณภาพ
การศึกษา 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ค.นิเทศ 

      2.3) สถานศึกษามีกระบวนการประเมนิผล 
             และตรวจสอบคุณภาพการจัด 
             การศึกษา โดยติดตามผลการ 
             ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมี 
             การนิเทศภายใน 

ด ี ด ี บรรล ุ - แผนปฏิบัติการ 
- แผนพัฒนา

คุณภาพ
การศึกษา 

- แผนนิเทศ 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ค.นิเทศ 

      2.4) สถานศึกษาจัดให้มีการประชุม 
             คณะกรรมการสถานศกึษาและ 
             ประชุมผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมาใช้ 
             ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง 
             ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได ้

ด ี ด ี บรรล ุ -  แบบบันทึกการ 
   ประชุมคณะกรรม 
   การสถานศึกษา 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

      2.5) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการ 
             ประเมิน SAR และจัดส่งให้หน่วยงาน 
             ต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับ    
             ตลอดทั้ง สมศ. 
 

ด ี ด ี บรรล ุ - รายงานผลการ
ประเมิน SAR 

ค.วัดผลและ
ประเมินผล 
ค.นิเทศ 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

ดี ดี บรรลุ   
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มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ร่องรอย/
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็น

กระบวนการเพ่ือพัฒนา 2564 2564 

หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

        3.1) มีการดำเนินงานตามเอกสาร 
               หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ด ี ด ี บรรล ุ - หลักสตูร
สถานศึกษา 

- ผลการประเมิน
หลักสตูร 

โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
กระบวนการที่เน้น
ผู้เรยีนแบบบูรณา
การเป็นสำคัญ,
โครงการวัดและ
ประเมินผล 

       3.2) สถานศึกษามีโครงการส่งเสริม 
             นักเรียนในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพ 
             ที่นักเรียนมีอยู่โดยนักเรียนปกติและ 
             นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้ใช้ 
             บริการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ บริการ 
             ห้องสอนเสริมเด็กที่มีความต้องการ 
             พิเศษ 

ด ี ด ี บรรล ุ ตารางการใช้ห้อง
สอนเสริมสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ,
ตารางการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร ์

โครงการจดั
การศึกษาพิเศษ
เรียนรวม,โครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

      3.3) สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
             ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียน 
             ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ 
             จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
             บุคคล และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
             ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ด ี ดเีลิศ บรรล ุ แผนการจดัการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) ,แผนการสอน
เฉพาะบุคคล(IIP) ,
ภาพถ่ายเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

โครงการจดั
การศึกษาพิเศษ
เรียนรวม,โครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ,การเขียน IEP 
ออนไลน ์

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ   

      4.1) ครูและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มี  
             ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
             ความต้องการของครูและสถานศึกษา  
             และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง 
             วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน 
 

80.00 80.00 บรรล ุ ภาพถ่าย 
แบบบันทึก PLC 

ค. พัฒนาและสร้าง
ขวัญกำลังใจ
บุคลากรสู่ครมูือ
อาชีพ 
ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

      4.2) ครูและบุคลากรมีการสร้างสรรค ์
            นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
            และพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 1  
            นวัตกรรม 
 

80.00 80.00 บรรล ุ นวัตกรรมของ
ครูผูส้อน/ตัวอยา่ง
ผลงานนักเรียน 

ค. พัฒนาและสร้าง
ขวัญกำลังใจ
บุคลากรสู่ครมูือ
อาชีพ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดี ดี บรรลุ   
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มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ร่องรอย/
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็น

กระบวนการเพ่ือพัฒนา 2564 2564 

     5.1) ส่งเสรมิห้องสมดุและกิจกรรม    
           ห้องสมุด 

ด ี ด ี บรรล ุ -  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด 
-  รูปภาพ 

ค.ห้องสมุด 

      5.2) สถานศึกษาไดจ้ัดสภาพแวดล้อมทาง     
             กายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัด  
             เรียนรู้อย่างมีคณุภาพและมีความ 
             ปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียน 
             ส่งเสริมสุขภาพ 

ด ี ด ี บรรล ุ - การจัด
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
- สังเกตสภาพจริง 

ค.ส่งเสริมสุขภาพ 
ค.ปรับปรุงภมูิทัศน ์

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ด ี ด ี บรรล ุ   

     6.1) ส่งเสรมิและบริการห้องคอมพิวเตอร ์
            หรือไวไฟเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ 
            สืบค้นข้อมูลและศึกษาอย่างเต็ม 
            ศักยภาพ 

ด ี ด ี บรรล ุ - รูปถ่าย 
- ตารางการใช้
ห้องเรียน 

ค.พัฒนาการเรยีนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

     6.2) จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับคร ู
            ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ด ี ด ี บรรล ุ - เวปไซดโ์รงเรียน 
- เพจโรงเรียน 

ค.พัฒนาการเรยีนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
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สรุปเกณฑ์พิจารณา 
รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2 ค่าเป้าหมาย 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดี 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรูอย่างมีคุณภาพ ดี 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการลงมา 

 
 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทศัน์ 
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดขอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 

     2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 สถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื ่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ 
ความเท่าเทียม ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
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     2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
    สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรฐาน
การศึกษาที่ชัดเจน รวมถึงมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา มีกระบวนการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการ
นิเทศภายใน สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ และสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมิน 
SAR และจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับตลอดทั้ง สมศ. 

 
     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
      สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ 
ทำงานเป็นทีม เผชิญประสบการณ์ตรงเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ในการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ผู้สอนลดบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  เปิดโอกาสให้เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดย
ให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ และสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาแล้ว สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้อาจเป็นปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน หรือปัญหาของชุมชน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกกำหนดขึ้นในชั้นเรียน ที่เด็กช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระในห้องเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน และนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถผ่าน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการสนับสนุนให้บุคลากร  
เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษานอกสถานศึกษา การพัฒนา
บุคลากรให้มีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะให้ครู จัดให้มีคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC (Professional Learning Community) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนางาน สู่การปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษาที ่มีประสิทธิภาพและการจัดการเรียนรู ้แบบ Active learning และนำผลที่ได้จากการรับ
มอบหมายมาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ มี คุณภาพมาตรฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ปกครอง และชุมชน
เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา  

 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดเรียนรูอย่างมีคุณภาพ  

 สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรงสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมของนักเรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) โดยมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดให้มีจุดคัด
กรอง จุดล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัส งดกิจกรรมแออัด โดย
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ปฏิบั ติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของอาคารเรียน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน โดยได้รับความร่วมมือ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน่วยงานท้องถิ่น  
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     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

 ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุม ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV, 
Google Classroom, Line Meeting, Facebook ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. On Site คือ โดยสอบถามความสมัครใจกับ
ผู้ปกครอง ซึ่งร้อยละ 70 ผู้ปกครองให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน อีกร้อยละ 30 ให้นักเรียนเรียนแบบ On-
hand อยู่ที่บ้าน 2. Online คือ การเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือ ที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน โดยใช้
ระบบ Line Meeting, Google Classroom, Facebook 3. On Demand คือ การสร้างคลิปการสอนด้วย
ตนเอง แล้วเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่น YouTube และ Line 4. On Hand คือ การใช้ใบงานสำหรับนักเรียนที่
ไม่สามารถเข้าถึง DLTV หรือ สมาร์ทโฟน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการเรียนจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นอีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี   

3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 สถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน และท้องถิ ่น ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา 
ทุกกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองรับทราบในการพัฒนาและ  
มีส่วนรับผิดชอบ 
  3.3 สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยครมูีนวัตกรรมคนละ 1 ชิ้นทุกคน 
  3.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีการจัดระบบการเรียนรู้และ
การพัฒนาสำหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจำเป็น จัดทำ
โครงการส่งเสริมการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
จ ัดการเร ียนการสอนผ่านโปรแกรม DLTV, Google Classroom, Line Meeting, Facebook ในช ่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

3.5 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีจุดคัดกรอง จุดล้างมือ ให้มีการสวม
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดจุดสัมผัส งดจัดกิจกรรมแออัด โดยได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

3.6 สถานศึกษาการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุม ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมใช้
งานอยู ่ตลอดเวลาทั ้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มีระบบเครือข่าย Internet เพื ่อติดต่อสื ่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สื่อสารผ่านทางการประชุม อบรมสัมมนา ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) และการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
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น่า (Covid-19) ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
4.  จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน มีการกำหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือ  
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ และมีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติห น้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในกระบวนการบริหารและการจัดการ ส่งผลให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามโครงสร้างเวลาเรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา                      
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาที่ผ่านมา 1. สถานศึกษาขนาดกลาง ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 2. ได้รับการ
ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 3. รางวัลชนะเลิศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โครงการ
ห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ 4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 5. โรงเรียน
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ระดับ A (คะแนน 
88.88 ) 
 
5.  จุดควรพัฒนา 

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้นั้น สถานศึกษาจึงจำเป็นที่
จะต้องมีการร่วมมือกันผ่านชุมชนแห่งวิชาชีพ PLC อย่างจริงจังและปรากฏความสำเร็จของการเป็นโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ 

 
6.  ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาที่สูงข้ึน 

ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาอย่างต่อเนื ่อง  
เพ่ือคงคุณภาพของสถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

 
ตารางแสดง ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จำแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ..........ยอดเยี่ยม......................... 

 
มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ค่า
เป้าหมาย ค่าที่ได้ บรรลุ/

ไม่
บรรลุ 

ร่องรอย/หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพ่ือพัฒนา 2564 2564 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ในการดำเนิน
ชีวิต 

ดี ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ   

     1.1) ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้น 
            ผู้เรียนเป็นสำคญั และจดั 
            กิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
            แผน 

80.00 100.00 บรรล ุ แผนการจดัการ
เรียนรู ้

ค. พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

     1.2) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่
            เน้นให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้โดยผ่าน 
            กระบวนการคิดและปฏบิัติจริง 

80.00 100.00 บรรล ุ แผนการจดัการ
เรียนรู้  
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสม
งาน สื่อการเรยีน
การสอน  

ค. พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ค่า
เป้าหมาย ค่าที่ได้ บรรลุ/

ไม่
บรรลุ 

ร่องรอย/หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพ่ือพัฒนา 2564 2564 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ดี ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ   

     2.1) ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน 
            การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิให ้
            ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้อยา่ง 
            หลากหลาย 

80.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ช้ินงานของ
นักเรียน 
 

ค.พัฒนาการเรยีนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

     2.2) ครูมีการใช้สื่อแหล่งเรยีนรู้และ 
            ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาบูรณา 
            การการจัดการเรยีนรู้ 

80.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ค.พัฒนาการเรยีนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

     2.3) ครูมีการจัดและบริการ 
           เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ 
           เรียนรู้ 

80.00 100.00 บรรล ุ - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ค.พัฒนาการเรยีนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ดี ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ   

     3.1) ครูปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างใน 
            การพูดและผ่านการประเมินอยู่  
            ในระดับ “ ด”ี 

80.00 100.00 บรรล ุ - แบบประเมินฯ 
- ภาพถ่าย 
 

ค.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

     3.2) ครู ผ่านการประเมินเรื่องการ 
            เสริมแรงนักเรียนตั้งแตร่ะดับ  
            “ปานกลาง” ข้ึนไป 

80.00 100.00 บรรล ุ - แบบประเมินฯ 
- ภาพถ่าย 
 

ค.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

      3.3) ครูผ่านเกณฑ์การประเมิน 
            ห้องเรียนคุณภาพ ระดบั “ดี” 

80.00 100.00 บรรล ุ - แบบนิเทศภายใน 
- ภาพถ่าย 

ค.นิเทศภายใน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดี ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ   

     4.1) ครูทำบันทึกหลังสอน 1 กลุ่ม 
            สาระ / ช้ันเรียน และนำมาเป็น 
            ฐานข้อมูลในการพัฒนาหรือวิจัย 
            ในช้ันเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง /  
            ปีการศึกษา 

80.00 100.00 บรรล ุ 1.แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2.วิจัยในช้ันเรียน 

1.แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
3.หลักสูตรสถานศึกษา 

     4.2) ครูวัดผลและประเมินเพื่อพัฒนา  
            และนำผลการประเมินยอ้นกลับ 
            เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายคน 

80.00 100.00 บรรล ุ 1.เกณฑ์การวดั
และประเมิน 
2.แบบประเมิน
รายบุคคล 
3.ผลงานนักเรยีน
4.แบบบันทึกผล
การประเมิน 

1.รายงานผลโครงการ
ต่าง ๆ 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ค่า
เป้าหมาย ค่าที่ได้ บรรลุ/

ไม่
บรรลุ 

ร่องรอย/หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น

กระบวนการเพ่ือพัฒนา 2564 2564 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดี ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ   

     5.1) ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ 
            ประสบการณเ์พื่อนำไปใช้ในการ 
            ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
            เรียนรู้ 

80.00 80.00 บรรล ุ ภาพถ่าย ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

     5.2) ครูและผู้เรียนมสี่วนเกี่ยวข้อง 
            ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ 
            ประสบการณเ์พื่อนำไปใช้ในการ 
            ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
            เรียนรู้ 

80.00 80.00 บรรล ุ ภาพถ่าย ค. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 
สรุปเกณฑ์พิจารณา 

รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 3 ค่าเป้าหมาย 
1. ครูจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ดี 

2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข ดี 
4. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครือ่งมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดี 

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดเีลิศ บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ด ี บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลผุล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
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1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการพัฒนาครูเพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้   
1. ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ประกาศเลื่อนวันเปิด

เทอมปีการศึกษา 1/2564 จากช่วงเดือนพฤษภาคม ไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโรงเรียนใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-site 100% โดยแยกห้องเรียน
จาก 9 เป็น 13 ห้อง จากนั้น ประมาณ 2 อาทิตย์ สถานการณ์การระแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
ทำให้โรงเรียนต้องงดการเรียนการสอนแบบ On-site และจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-hand, 
Online และ On-demand แทน จนถึงกระทั่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์กลับมาดีขึ้น จึงได้เปิด
เรียนแบบ On-site โดยถามความสมัครใจจากผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองร้อยละ 70 ประสงค์ส่งบุตรหลานมา
เรียนที่โรงเรียน ร้อยละ 30 ประสงค์ให้บุตรหลานเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทั้ง 
On-site, On-hand, Online และ On-demand 
  2. ส่งเสริมให้ครูได้จัดทำนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ในการเรียนการสอน และส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้
อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี
นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ 
  3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการวัดและประเมิน
แบบหลากหลาย ได้แก่ การประเมินจากชิ้นงาน จากใบงาน จากรูปภาพ/คลิปวีดีโอการส่งงาน การสอบเก็บ
คะแนนแบบออนไลน์ ครูได้มีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล  จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ โดยการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนในปีการศึกษา 2564 นั้นทางโรงเรียนได้
รวบการสอบเทอม 1 มารวมกับเทอม 2 เพ่ือความปลอดภัย และให้นักเรียนมาสอบที่โรงเรียนครบทุกคน โดย
สลับวันมาสอบทีละครึ่ง เพ่ือใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   5. โรงเร ียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และการให้ข ้อมูลสะท้อนกลับ  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการประชุมผู้ปกครอง  โดยครูประจำชั้นจะแจ้งรายละเอียดของการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ   รวมทั้งข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นแนวทางร่วมกันใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูได้เข้า
ร ่วมกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้กับหน่วยงานภายนอกเพื ่อนำความรู ้ท ี ่ได ้มาใช้พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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3. ผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 3 
มีจำนวนประเด็นพิจารณาจำนวน 5 ประเด็น ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายทุกประเด็น และผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยแต่ละประเด็นมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1) ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ระบุไว้ในแผน 
3.1.2) ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.1) ครูร้อยละ 100 มีการใช้สื ่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้

แสวงหาความรู้ได้อย่าง 
3.2.2) ครูร้อยละ 100 มีการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
3.2.3) ครูร้อยละ 100 มีการจัดและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 3.3 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก 
 3.3.1) ครูร้อยละ 100 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการพูดและผ่านการประเมินอยู่ในระดับ “ ดี” 

3.3.2) ครูร้อยละ 100 ผ่านการประเมินเรื่องการเสริมแรงนักเรียนตั้งแต่ระดับ “ปานกลาง” ขึ้นไป 
 3.3.3) ครูร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ “ดี” 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.4.1) ครูร้อยละ 100 ทำบันทึกหลังสอน 1 กลุ่มสาระ / ชั้นเรียน และนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาหรือวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปีการศึกษา 
 3.4.2) ครูร้อยละ 100 วัดผลและประเมินเพ่ือพัฒนาและนำผลการประเมินย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
นักเรียนเป็นรายคน 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 3.5.1) ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 3.5.2) ครูร้อยละ 80 และผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4. จุดเด่น 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ที่ผ่านมาทำให้ผู้เรียนได้รับ

ผลกระทบในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมต่าง ๆ 
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้สื่อจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผล
ให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
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ความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง รักการทำงาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ครูผู้สอนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 

5.  จุดควรพัฒนา 
5.1 ครูผู้สอนควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงโลกภายนอกสู่ชั ้นเรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีกระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียนให้พร้อม
เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

5.2 ครูผู้สอนควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ครูผู้สอนควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม Active 
Learning  เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

6.  ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาที่สูงข้ึน 
  - ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
  - จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการและบำรุงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

81 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
1.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีนการสื่อสารและการคิดคำนวณ กำลังพัฒนา 

     1.2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น และ 
  แก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

     1.3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
     1.4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ยอดเยี่ยม 
     1.5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
     1.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
    2.1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
    2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
    2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
    2.4) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมิน 
ยอดเย่ียม 

1. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ด ี
4. พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ ด ี
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรยีนรู้ ด ี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ค่าที่ได้ 

ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต ยอดเยี่ยม 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู ้เรียนผลการประเมินระดับปฐมวัย อยู ่ในระดับ ดีเลิศ และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จากการดำเนินงานในด้านคุณภาพผู้เรียน และภายใต้สถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ผ่าน
เครื่องมือสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ทักษะการใช้โปรแกรมปฏิบัติการ และการใช้งาน Google classroom ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้คำถามที่พัฒนากระบวนการคิดขั้น
สูงผ่านกระบวนการ 5STEP มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับวัย และน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อีกทั้ง นักเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพและการป้องกันตนเองจาก
โรคระบาด ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
มีทักษะในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน โดย โรงเรียนมีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินระดับปฐมวัย 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน โดย
โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่นดำเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการ 3 หน่วยได้แก่ รักษ์โลกให้น่าอยู่ เชิดชูประเพณี อยู่ดีมีสุข  
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เซ่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชิ้น
เรียน ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง  

เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน ปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ ถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนที่ได้ตั้งไว้  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ถือว่า
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ได้ตั้งไว้เช่นกัน    
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ส่วนที่   4  ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนวัดขะจาว จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดขะจาว จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื ่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  4 มิถุนายน ๒๕๖4 
            
      

                                     ลงชื่อ .................................................... 
                                         (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 

                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
         ลงชื่อ .............................................. 
                            (นายกำพล  ทรงคำ) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดขะจาว มีจำนวน 3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     มี 6 เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั    มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 

........................................................................................  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     มี 6 เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั    มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนวัดขะจาว จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
    
 

 
                                     ลงชื่อ .................................................... 

                                         (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
         ลงชื่อ .............................................. 
                            (นายกำพล  ทรงคำ) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

88 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดขะจาว เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  
 ด้วยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และต่อด้วยการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 โรงเรียนวัดขะจาว จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
และได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 โรงเรียนวัดขะจาว จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ   ณ  วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 
 

                                     ลงชื่อ ................................... ................. 
                                         (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 

                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
         ลงชื่อ .............................................. 
                            (นายกำพล  ทรงคำ) 
                                                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4 กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
5.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที ่ด ี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ดี 

(ร้อยละของจำนวนผู้เรียน) 
1.1  เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 80.00 
1.2  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 80.00 
1.3  เด็กใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 80.00 
1.4  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 80.00 
1.5  เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 80.00 
1.6  เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี ่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

80.00 

6. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
(ร้อยละของจำนวนผู้เรียน) 

2.1  เด็กมีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส แสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม 80.00 
2.2  เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับและพอใจใน ความสามารถ 
และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

80.00 

2.3  เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

80.00 

2.4  เด็กมีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก  80.00 
2.5  เด็กมีความเมตตา กรุณา และมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน 80.00 
2.6  เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 80.00 
7.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 

(ร้อยละของจำนวนผู้เรียน) 
3.1  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 80.00 
3.2  เด็กมีวินัยในตนเอง 80.00 
3.3  เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 80.00 
3.4  เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 80.00 
3.5  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 80.00 
3.6  เด็กยอมรับความเหมือนและความความแตกต่างระหว่างบุคคล 80.00 
3.7  เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 80.00 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2564 
3.8  เด็กยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรง 

80.00 

8. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดี 
(ร้อยละของจำนวนผู้เรียน) 

4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ๘0.00 
4.2 เด็กรู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 

๘0.00 

4.3  เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยได้ ๘0.00 
4.4  เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด ๘0.00 
4.5  เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๘0.00 
4.6  เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ๘0.00 
4.7  เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ ๘0.00 
4.8  เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ 

๘0.00 

 
 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 6 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการลงมา 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

(จำนวนประเด็นที่ปฏิบัติได้) 
8. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน 

สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น 
ดี 

1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 

ปฎิบัติได้  
2/2 

1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม ไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
9.  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ดี 
2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรม การศึกษาปฐมวัย 

ปฎิบัติได้  
2/2 

2.2  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
10.  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
3.1 ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   

ปฎิบัติได้  
5/5 

3.2 ผู้บริหารส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   
3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้ประสบการณ์สำคัญออกแบบกิจกรรม ใช้การ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
3.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยการใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)  เป็นวิธีการในการพัฒนา   
11.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ  
ดี 

4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของเด็ก 

ปฎิบัติได้  
3/3 

4.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
และรายกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
4.3 สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ มีสื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย มีสื่อเทคโนโลยี 
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
12.  สถานศึกษาให้บริการสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนรู ้เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
ดี 

5.1  สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ปฎิบัติได้  
1/1 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา2564 
13.  สถานศึกษาให้บริการสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนรู ้เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
ยอดเยี่ยม 

6.1  สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ปฎิบัติได้  
1/1 

14.  ผู้บริหารมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเยี่ยม 
7.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ปฎิบัติได้  
5/5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที ่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน 
7.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานประจำปี 
7.4 ผู ้ปกครองและผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
7.5สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี
การศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 19 
รายการ 

คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 15 
รายการ 

คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 10 
รายการ 

คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 
รายการ 

คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 
รายการ 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา2564 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี 

(จำนวนประเด็นที่ปฏิบัติได้) 
3.1) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดี 

    3.1.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ปฎิบัติได้ 3/3 
 
 

 

    3.1.2 ครูจัดทำและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.1.3 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล 
3.2) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดี 

    3.2.1 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ปฎิบัติได้ 5/5 
 
 

    3.2.2 ครูให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถของตนเอง 
    3.2.3 การตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
    3.2.4 ครูจัดประสบการณ์หลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    3.2.5 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3.3) ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
    3.3.1 ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย 
อากาศถ่ายเทสะดวก  

ปฎิบัติได้ 3/3 
 
     3.3.2 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ 

การดูแลต้นไม้ เป็นต้น   
    3.3.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 
3.4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

    3.4.1 ครู ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  ปฎิบัติได้ 3/3 
 
 

    3.4.2 ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
   3.4.3 ครูนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 14 รายการ 

คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 11 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 8 รายการ 

คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้นักเรียน 
1. ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
คำอธิบาย 
นักเร ียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน   ด้านการสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และด้านการคิดคำนวณได้  เหมาะสมตามระดับชั้น 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
1.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) รวม 2 ด้าน   ร้อยละ 50.00 
2.1.2 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการการประเมิน คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่ม 
         สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป    

ร้อยละ 50.00 

1.1.3 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ เขียน ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80.00 
1.1.4 นักเรียน ชั้น ป.3 มีผลการประเมินการทดสอบ NT รวมทั้ง 2 ด้าน สูงกว่า

ระดับประเทศ 
1.1.5 นักเรียน ชั้น ป.3 มีผลการประเมินการทดสอบ NT ความสามารถด้านการคำนวณ              
         (Numeracy)  

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

1.1.6 นักเรียน ชั้น ป.3 มีผลการประเมินการทดสอบ NT ความสามารถด้านภาษา  
         (Literacy)  

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

1.1.7 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ 
         เรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 50.00 

1.1.8 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสาร  
         ระดับดี ขึ้นไป  

ร้อยละ 80.00 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 7 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 6 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการลงมา 
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1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

คำอธิบาย 
ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 

แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 

เกณฑ์พิจารณา 
รายการ ค่าเป้าหมาย 

1.2.1 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการคิด  
         ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 80.00 

1.2.2 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการ 
         แก้ปัญหา ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 80.00 

1.2.3 นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการใช้ 
         ทักษะชีวิต ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 80.00 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 

 
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
คำอธิบาย 
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

รวมถึงการมีภาระงานและชิ้นงาน 
 

เกณฑ์พิจารณา 
รายการ ค่าเป้าหมาย 

1.3.1 นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ 
         ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป                          

ร้อยละ 100.00 

1.3.2 นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)   และมี 
         ภาระงาน/ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป                          

ร้อยละ 100.00 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
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1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

คำอธิบาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  มี

ประสิทธิภาพ 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
1.4.1 นักเรียนชั้น ป.1-3 มีชิ้นงาน,ภาระงาน ที่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์โดยใช้ 
         อินเทอร์เน็ตหรือ ICT อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ร้อยละ 80.00 

1.4.2 นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 มีชิ้นงาน,ภาระงาน ที่ได้สืบค้นและสรุปสังเคราะห์โดยใช้ 
         อินเทอร์เน็ตหรือ ICT อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน 

ร้อยละ 80.00 

1.4.3 นักเรียนชั้น ป.1 – 6 มีผลประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการใช้ 
         เทคโนโลยี ระดับ ดี ขึ้นไป  

ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 

 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คำอธิบาย 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม

หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
1.5.1 นักเรียน ป.1-6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละของผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระของ 
         สถานศึกษา 

ร้อยละ 60.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้  
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
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1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
คำอธิบาย 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
1.6.1 นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีภาระงาน/ 
         ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป                          

ร้อยละ 100.00 

1.6.2 นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)   และมี 
         ภาระงาน/ชิ้นที่ผ่านการประเมินใน ระดับดี ขึ้นไป                          

ร้อยละ 100.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 

 
 

เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

(1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน) 
รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการลงมา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
คำอธิบาย 
การมีคุณลักษณะและค่านิยม ความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 

และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดี
ของสังคม 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
2.1.1 นักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี ขึ้นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ 
         ของสถานศึกษา  

ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้  
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 

 
2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
คำอธิบาย 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
2.2.1 นักเรียนที่มาเรียน ชั้น ป.1-6 แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร์  ร้อยละ 100.00 
2.2.2 นักเรียนที่มาเรียน ชั้น ป.1-6 รว่มกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญและประเพณีของ 
         ท้องถิ่น 

ร้อยละ 100.00 

2.2.3 นักเรียนที่มาเรียน ชั้น ป.1-6 รว่มกิจกรรมสวดมนต์และแผ่เมตตาทุกวัน ร้อยละ 100.00 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
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2.3 นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย         
คำอธิบาย 

           ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 
เกณฑ์พิจาราณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
2.3.1 นักเรียนที่มาเรียนได้รับการฝึกในบทบาทการเป็นผู้นำผู้ตามทำงานร่วมกัน ใน
รูปแบบสภานักเรียน 

ร้อยละ 100.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้  
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 

 
 

2.4.  นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 คำอธิบาย 
           ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้และมี
วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
2.4.1 นักเรียน ป.1-6 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80.00 
2.4.2 นักเรียน ป.1-6 มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80.00 
2.4.3 นักเรียน ป.1-6 เล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 80.00 
2.4.4 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 80.00 
2.4.5 นักเรียน ป.1-6 มีผลงานทางศิลปะอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 80.00 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
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เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

(1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
 
 

รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด ี

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4. ทีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 4 รายการ 

 
 
  

สรุปเกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 

 
ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
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เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ต่ำ
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด  

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ำกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนด  
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษา

กำหนด 
ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด  

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด 
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด  

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด  

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้  

• ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
• ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้า หมายที่สถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูง

กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด  
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
• ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และสังคมในด้าน การเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน  
• ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น และการทำงาน หรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา กำหนด  
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สูงกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง  มีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำ ไปใช้และเผยแพร่ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
• ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื ่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน การเรียนรู ้การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  

• ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการทำงานหรือ งานอาชีพ  

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนดเป็น
แบบอย่างได ้ 

• ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ เป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  

• ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย  
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่า  เป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด 
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เกณฑ์ระดับคุณภาพของรายประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
คำอธิบาย 
โรงเรียนวัดขะจาวจัดระบบบริหาร การจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีการกำหนดเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
คำอธิบาย 

โรงเรียนวัดขะจาวได้ดำเนินงานภายใน โดยได้ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์โดยใช้การบริหารงานตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการ ดำเนินการ SWOT Analysis จาก
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีเกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มี
การวางแผนงานและจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดย
สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ของ
สถานศึกษา นโยบาย จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตาม
แผนการจัดการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นการพิจารณา 
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน 

ปานกลาง สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 

ดี สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการ
ศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการ
ศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
คำอธิบาย 

โรงเรียนวัดขะจาว สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
2.1 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรฐาน

การศึกษาทีช่ัดเจน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ยังไม่ครบตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม     

มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม    

มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม    
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

 
2.2 สถานศึกษาจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ยังไม่ชัดเจน โดยมีการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการดำเนินการ
ตามแผนที่ได้วางไว้แต่ยังไม่ครบทุกกระบวนการ  

ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทีม่ีประสิทธิภาพ 

ดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้  

ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ และมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ 

ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ และมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
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2.3 สถานศึกษามีกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการนิเทศภายใน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา มีกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาแต่ยังไม่ชัดเจน 

โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการนิเทศภายใน ตามที่ได้
วางแผนไว้แต่ยังไม่ครบถ้วน 

ปานกลาง มีกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการนิเทศภายใน ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

ดี มีกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการนิเทศภายใน ตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ มีกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการนิเทศภายใน ตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม และนำผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีถัดไป 

ยอดเยี่ยม มีกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และมีการนิเทศภายใน ตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม และนำผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีถัดไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

2.4 สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองแต่ไม่นำข้อมูล    

มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
ปานกลาง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนางาน 
ดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมา  

ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
ดีเลิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมา 

ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ยอดเยี่ยม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมา 

ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
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2.5 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมิน SAR และจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่กำกับ ตลอดท้ัง สมศ. 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมิน SAR แต่ยังไม่ครบถ้วน ชัดเจน และ

ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับตรอดจน สมศ. 
ปานกลาง สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมิน SAR ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและ

จัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับตรอดจน สมศ.  
ดี สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมิน SAR ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับตรอดจน สมศ.  
ดีเลิศ สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมิน SAR ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับตรอดจน สมศ. 
โดยมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมิน SAR ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับตรอดจน สมศ. 
โดยมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

 
 
3.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่ เน ้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาแล ะทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  

โรงเรียนวัดขะจาวบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายหมาย 
 

3.1 มีการดำเนินงานตามเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ไม่มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ปานกลาง ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

บางกลุ่มเป้าหมาย 
ดี ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ยอดเยี่ยม ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
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3.2 สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่โดย
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้ใช้บริการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ บริการห้องสอนเสริม
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ยังไม่มีดำเนินงานพัฒนาวิชาการตามโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตาม

ศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องหารพิเศษ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ปานกลาง ดำเนินงานพัฒนาวิชาการตามโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องหารพิเศษ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ดำเนินงานพัฒนาวิชาการตามโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องหารพิเศษ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการตามโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องหารพิเศษ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม ดำเนินงานพัฒนาวิชาการตามโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องหารพิเศษ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่าง
ได ้

 
3.3 สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ไม่มีการกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ปานกลาง มีการกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแต่ยังไม่ครบทุกคน 

ดี มีการกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ดีเลิศ มีการกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้ครบทุกคน  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม มีการกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้ครบทุกคน และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
คำอธิบาย 
โรงเรียนวัดขะจาวส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยจัดให้มี

การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ การอบรมพัฒนาครูและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
4.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางาน 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางาน 

ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้  
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 

 
4.2 ครูและบุคลากรมีการสร้างสรรคน์วัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 
1 นวัตกรรม 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 1 นวัตกรรม 

ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้  
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
คำอธิบาย 
โรงเรียนวัดขะจาวจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย โดยการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
เอกชน และชุมชน  

 
5.1 ส่งเสริมห้องสมุดและกิจกรรมห้องสมุด 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ปานกลาง การส่งเสริมห้องสมุดและมีกิจกรรมห้องสมุด โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ดี การส่งเสริมห้องสมุดและมีกิจกรรมห้องสมุด โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดีเลิศ การส่งเสริมห้องสมุดและมีกิจกรรมห้องสมุด โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
ยอดเยี่ยม มีการส่งเสริมห้องสมุดและมีกิจกรรมห้องสมุด โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน 

 
5.2 สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ปานกลาง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดีเลิศ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัย 
ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
คำอธิบาย 
โรงเรียนวัดขะจาว จัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
6.1 ส่งเสริมและบริการห้องคอมพิวเตอร์หรือไวไฟเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ใช้สืบค้นข้อมูลและศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
ปานกลาง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ดี จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 
ยอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามมาตรฐานโรงเรียน 
 
6.2 จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
ปานกลาง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ดี จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 
ยอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามมาตรฐานโรงเรียน 
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สรุปเกณฑ์พิจารณา 
 

รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2 ค่าเป้าหมาย 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดี 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรูอย่างมีคุณภาพ ดี 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการขึ้นไป 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการลงมา 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผล ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

• ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ ในการปฏิบัติ  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

• ดำเนินงานพัฒนาว ิชาการที ่ เน ้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้านตามหลักส ูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง กับชีวิตจริง  

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา  

• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้  

• ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง กับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  

• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษา 
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เกณฑ์ระดับคุณภาพของรายประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
คำอธิบาย 
โรงเรียนวัดขะจาว ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลมีการบริหารจัดการ
เรียนรู้เชิงบวก   สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
คำอธิบาย            
โรงเรียนวัดขะจาวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา   เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน   การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ  และการแสดงความคิดเห็นตาม
ศักยภาพ 

 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
1.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุ 
      ไว้ในแผน 

ร้อยละ 80.00 

1.2 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ 
      ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 80.00 

1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80.00 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
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2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
คำอธิบาย 

 โรงเรียนวัดขะจาวให้ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

เกณฑ์พิจารณา 
รายการ ค่าเป้าหมาย 

2.1 ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
      ความรู้ได้อย่างหลากหลาย 

ร้อยละ 80.00 

2.2 ครูมีการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80.00 
2.3 ครูมีการจัดและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 

 
 
3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

คำอธิบาย 
 โรงเรียนวัดขะจาวครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
3.1 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการพูดและผ่านการประเมินอยู่ในระดับ “ ดี” ร้อยละ 80.00 
3.2 คร ูผ่านการประเมินเรื่องการเสริมแรงนักเรียนตั้งแต่ระดับ “ปานกลาง” ขึ้นไป ร้อยละ 80.00 
3.3 ครผู่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ “ดี” ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 รายการ 
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4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
คำอธิบาย 

 โรงเรียนวัดขะจาวมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
4.1 ครูทำบันทึกหลังสอน 1 กลุ่มสาระ / ชั้นเรียน และนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ 
      พัฒนาหรือวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปีการศึกษา 

ร้อยละ 80.00 

4.2 ครูวัดผลและประเมินเพื่อพัฒนา และนำผลการประเมินย้อนกลับเพื่อพัฒนา 
      นักเรียนเป็นรายคน 

ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 

 
 
5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
คำอธิบาย 

 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์พิจารณา 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
5.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80.00 

5.2 ครูและผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80.00 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี ไม่บรรลุผล / ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทั้ง 2 รายการ 
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สรุปเกณฑ์พิจารณา 
รายการประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 3 ค่าเป้าหมาย 

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

ดี 

2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ดี 

4. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี 

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
คุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 5 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ดี บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 รายการ 
คุณภาพ ระดับ ปานกลาง บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 รายการ 
คุณภาพ ระดับ กำลังพัฒนา บรรลุผล / เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
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การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา • จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ นำ ไปประยุกต์ใช้ในการดำ เนินชีวิต  

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล มาพัฒนาผู้เรียน 

ดี • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ นำ ไปประยุกต์ใช้ในการดำ เนินชีวิต  

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล มาพัฒนาผู้เรียน  
• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถนำ ไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถ นำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะ สมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื ่อพัฒนา  และปรับปรุงการการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถนำ ไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถ นำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมี
การเผยแพร ่ 

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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คำสั่งโรงเรียนวัดขะจาว 
ที่  30 / ๒๕๖4 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระบุให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนวัดขะจาว จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
และดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาต ิพร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ครูผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก มี 4 เป้าหมายการพัฒนา นางสาวสุวิกา แสนปัญญา 
นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มี 6 เป้าหมายการพัฒนา นางสาวสุวิกา แสนปัญญา 

นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ครูผู้รับผิดชอบ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั  มี 4 เป้าหมายการ
พัฒนา 

นางสาวสุวิกา แสนปัญญา 
นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ครูผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นางสาวสิรินทร์นภา เปลา 
      1.๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
             แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นางสาวรสรินทร์ อินทร์ชัย 

      1.๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวรสรินทร์ อินทร์ชัย 
      1.๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจตุพร  ธนันไชย 
      1.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวจตุพร  ธนันไชย 
      1.๖) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นายอภิวัชร์  จรจันทร ์
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      2.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 
      2.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางเรณู  นีระ 
      2.๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นายพชร วงศ์เมฆ 
      2.๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์

สมบูรณ์ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นางสาวสิรินทร์นภา เปลา 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางสาวจตุพร  ธนันไชย 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวจงรักษ์ เมืองวุตร์ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางศิราณี  โกฎแก้ว 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นางสาวจตุพร  ธนันไชย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ครูผู้รับผิดชอบ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
    ชีวิตได ้

นายอรรถพล  ดำคำ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นายพชร วงศ์เมฆ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางเรณู  นีระ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวพัชรญดา ศรีเที่ยง 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
    เรียนรู ้

นางศิราณี  โกฎแก้ว 

 
ขอให้คณะกรรมการที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4                                                                                    
                                     

                                   สั่ง  ณ วันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
                                     

  ลงชื่อ .................................................... 
                                         (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 

                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 
********************************************  

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังต้นสังกัดเพื่อรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นประจำในทุกปีการศึกษา นั้น  

เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2564 ดังนี้ 

 1.นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจรัสโฉม   ชมภูมิ่ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ 
3. นายอภิชาติ     รัตนยรรยงค ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4. นายวรเสฏฐ์   มาสกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด  กรรมการ 
5. นางสาวจตุพร   ธนันไชย  คร ูโรงเรียนวัดขะจาว         กรรมการและเลขาฯ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.2565 

 

            
 (นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
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ที ่ศธ ๐๔๐๔๗.๑๒6/ว29                          โรงเรียนวัดขะจาว  หมู่ที่  ๒  ตำบลฟ้าฮ่าม 
                                                                                   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

                       23   มีนาคม  ๒๕65 

เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 

เรียน  นายอภิชาติ  รัตนยรรยงค์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว   จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนวัดขะจาวจะได้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
เพ่ือรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564  ตามประกาศโรงเรียนวัดขะจาว  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา  2564   ลงวันที่   16   มีนาคม  พ.ศ. 2565    

ดังนั ้นโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน        
วัดขะจาวตามมาตรฐานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดี ที ่ 7  เมษายน  2565 
เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมกิจไกรลาศ  โรงเรียนวัดขะจาว  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้         

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

      
(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดขะจาว 
โทรศัพท์  ๐ ๕๓๒๔ 0288  
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๔ 0288 
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ที ่ศธ ๐๔๐๔๗.๑๒6/ว29                          โรงเรียนวัดขะจาว  หมู่ที่  ๒  ตำบลฟ้าฮ่าม 
                                                                                   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

                       23   มีนาคม  ๒๕65 

เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 

เรียน  ศน.จรัสโฉม   ชมภูมิ่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว   จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนวัดขะจาวจะได้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
เพ่ือรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564  ตามประกาศโรงเรียนวัดขะจาว  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา  2564   ลงวันที่   16   มีนาคม  พ.ศ. 2565    

ดังนั ้นโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน        
วัดขะจาวตามมาตรฐานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดี ที ่ 7  เมษายน  2565 
เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมกิจไกรลาศ  โรงเรียนวัดขะจาว  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้         

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

      
(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดขะจาว 
โทรศัพท์  ๐ ๕๓๒๔ 0288  
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๔ 0288 



 

127 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
ที ่ศธ ๐๔๐๔๗.๑๒6/ว29                          โรงเรียนวัดขะจาว  หมู่ที่  ๒  ตำบลฟ้าฮ่าม 
                                                                                   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

                       23   มีนาคม  ๒๕65 

เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว   จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนวัดขะจาวจะได้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
เพ่ือรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564  ตามประกาศโรงเรียนวัดขะจาว  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา  2564   ลงวันที่   16   มีนาคม  พ.ศ. 2565    

ดังนั ้นโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน        
วัดขะจาวตามมาตรฐานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดี ที ่ 7  เมษายน  2565 
เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมกิจไกรลาศ  โรงเรียนวัดขะจาว  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้         

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

      
(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดขะจาว 
โทรศัพท์  ๐ ๕๓๒๔ 0288  
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๔ 0288 



 

128 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 



 

129 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 



 

130 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

  



 

131 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 



 

132 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 



 

133 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
 



 

134 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 



 

135 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 



 

136 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 



 

137 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
 



 

138 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
 



 

139 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับในรอบปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,

วาระโอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่รับ

มอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรของโรงเรียน 

1. สถานศึกษาขนาดกลาง ดีเด่น ปีการศึกษา 
2564 

สพป. เชียงใหม่เขต 1 16 ม.ค.64 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  ระดับ A (คะแนน 
88.88 ) 

สพป. เชียงใหม่เขต 1 16 ม.ค.64 

3. สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

กรมอนามัย 19 พ.ค.64 

4. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.
2564-2568) จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

11 ก.พ.65 

5. รางวัลชนะเลิศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โครงการ
ห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรี
เวียงพิงค์  
 

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 28 ก.พ.65 

6. สถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม 
โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศ
ไทย) 

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

11 มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 



 

140 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,

วาระโอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่รับ

มอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรของคณะครู 

1. นางสาวนภาพร  อ ิ ่ นอ ้ าย  ครู ผ ู ้ สอน
การศึกษาระดับปฐมวัย ดีเด่น ปีการศึกษา 
2564 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 16 มกราคม 
2565 

2. นายพชร  วงศ์เมฆ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ดีเด่น ดีเด่น ปี
การศึกษา 2564 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 16 มกราคม 
2565 

3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยเขตร์ ครูผู้สอน 
การศึกษาพิเศษดีเด่น ประจำปี 2564 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 16 มกราคม 
2565 

 
 
 

ที่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,
วาระโอกาส 

วัน/เดือน/ปี ที่รับ
มอบ 

รางวัล/โล่/เกียรติบัตรของนักเรียน 
1. รางวัล “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทำนอง

สรภัญญะ” ประเภททีมโรงเรียนระดับ
จังหวัด งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

14 ก.พ.64 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 

 

สถานศึกษาขนาดกลาง ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 
 
 

 

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 



 

142 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 

 

รางวัลชนะเลิศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โครงการห้องเรียนต้นแบบ
ศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ 

 

 
โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ระดับ A 

(คะแนน 88.88 ) 
 



 

143 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 

 
สถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E. ประเทศไทย) 
 
 
 

 
 

สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 
 



 

144 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 

 
นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย ครูผู้สอนการศึกษาระดับปฐมวัย ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

 
นายพชร  วงศ์เมฆ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดีเด่น ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 

 
 
 



 

145 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดขะจาว ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอภิสุดา ดาวเวียงกัน รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในการ
ต่อต้านการทุจริต 


