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สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  ให้แก่
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บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น   มีนักเรียนทั้งหมด  671 คน มีข้าราชการครู  31  คน ครูธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 1  คน ครูอัตราจ้าง  7  คน เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  12 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 คน จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีผลการด าเนินการ
ตามมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
โรงเรียน เพ่ือให้เกิดความสมดุลในทุกๆเรื่องที่ด าเนินการ โรงเรียนได้บริหารจัดการโดยเน้นชุมชนให้มีส่วน
ร่วม โดยมีคณะบุคคลอยู่ 2 คณะร่วมในการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา จะประกอบไปด้วย ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  นายกเทศมนตรีต าบล สมาชิกเทศบาลทุกหมู่บ้าน อดีตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ และ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ
ประกอบไปด้วยตัวแทนบุคคลจากกลุ่มต่างๆตามระเบียบที่ก าหนด  โรงเรียนได้เรียนเชิญคณะบุคคลทั้ง
สองคณะให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน  เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  มี ระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA   ทุกกิจกรรมและโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้น าแผนไปเป็นเครื่องมือส าหรับน าทางในการ
บริหารจัดการ สามารถจัดท าโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ พัฒนา นิเทศ ติดตาม 
ประเมินรายงานผลและน าผลการประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลาง     มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งได้แก่ห้องพิเศษต่างๆที่เอ้ือต่อการเรี ยนรู้  มี
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จากชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง  ของ
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 
 มีการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกๆด้านอย่างสมดุลจากการจัดกิจกรรม
บูรณาการและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ สะเต็มศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญตามแบบ Active Learning มีรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยใช้
กระบวนการสะเต็ม(STEM)  สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล การวิจัยในชั้นเรียนและการคัดกรองเด็กทุกๆปี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรม PLC 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  คือผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 67.84  
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6  มีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป ผู้เรียน
มากกว่าร้อยละ 40.32  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 -3  มีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 
3 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ ร้อยละ 52.39  และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
ร้อยละ 37.02 ในภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น และผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเลิศ  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม  ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 68.23 
ของนักเรียนทั้งหมด  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งเห็นได้จาก การเข้าร่วมกิจกรรม
ตามหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน  ได้แก่  ชุมนุมนาฏศิลป์  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   เช้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น  กิจกรรมท าบุญตักบาตรไปวัดทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมทานสลากภัต เป็นต้น    ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  และมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนดซึ่งเห็นได้จากนักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน   กิจกรรมส่งเสริมกีฬาสู่ความสู่ความเป็นเลิศ   กิจกรรมลดเวลา
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เรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมกีฬา  ชุมนุม  อย.น้อย รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ เช่น  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด     และการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา เป็นต้น   

โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน ) ได้รับการเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 
จากคณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 23-24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 โดย ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน ) ปีการศึกษา 2563   อยู่ในระดับ ..........ยอดเยี่ยม.............. ทั้งระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย แสดงในตารางสรุปผลได้ ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แสดงในตารางสรุปผล
ได้ ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
แผนการด าเนินงานในการพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป ในระดับปฐมวัย จะมุ่งเน้นให้ครูและ

ผู้บริหารเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยวางแผนที่จะ
ด าเนินการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพ่ือพัฒนา
นักเรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล จัด
ประสบการณ์แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการอ่าน 
การคิด การแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับระดับปฐมวัย จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักสูตร และสามารถพัฒนาทักษะทุกๆด้านกับ
นักเรียน รวมทั้งพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดประสบการณ์ และบริหาร พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ และพัฒนาแนวการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้ปกครอง ความ
พร้อมของเด็กและสถานศึกษา  
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ในส่วนของระดับขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยผู้เรียน
ในระดับชั้น ป.1 - ป.3 ต้องเร่งพัฒนา ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการน าเสนอและทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 ควรได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนลอกเลียนแบบและลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 จะพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปซึ่งเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ในปีการศึกษา 2564  
สูงขึ้นกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับเขตประเทศ และส่งเสริมให้ครูเห็น
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าการวิจัยในขั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน      
ที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐำน 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ชื่อโรงเรียน อนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน)  
ที่อยู่ 65 หมู่ 4 ต ำบล ห้วยข้ำวก่ ำ อ ำเภอ จุน จังหวัด พะเยำ   
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2   
โทรศัพท์ 0-5445-9245 E-mail :   py2chum101@gmail.com  
โทรสาร 0-5445-9343      
เปิดสอนระดับชั้น อนุบำลปีที่ 1  ถึงระดับชั้น   มัธยมศึกษำปีท่ี 3   
ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นำงลักษณำ  จันธิมำ        โทรศัพท ์   061-095-6721  

  

วิสัยทัศน์ 
   ภายในปี 2564  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมาตรฐานความรู้
เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการสอนผู้เรียนเป็นส าคัญ ก้าวน าเทคโนโลยี บริหารแบบร่วมมือร่วมใจ ชุมชน
พอใจ ใช้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญำ 
 สุวิชาโน ภว  โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
พันธกิจ 
 1ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
รักเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามช่วงวัยเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิน แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 9. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
 10. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 11. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
อัตลักษณ์ 
 ยิ้ม ทักทาย ไหว้งาม แต่งกายเรียบร้อย 
เอกลักษณ์ 

-  
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1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ         
       
     1) จ ำนวนบุคลำกร      
       

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 3 28 0 7 12 50 
  

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
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   3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
 ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 3 10 
  2. คณิตศาสตร์ 5 20 
  3. วิทยาศาสตร์ 4 18 
  4. ภาษาไทย 6 20 
  5. ภาษาอังกฤษ 5 18 
  6. สังคมศึกษา 3 18 
  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 18 
  8. ศิลปะ 2 18 
  9. ปฐมวัย 5 20 

รวม 35   
   
4) กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรในสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชำเอก วิทยฐำนะ 
จ ำนวนชั่วโมง 

ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

1 นางอมรรัตน์  อุดมประสิทธิ์ วัดผล ช านาญการพิเศษ 54 
2 น.ส.ณัฎฐช์ญา   ต๊ะแปง การศึกษาปฐมวัย ไม่มีวิทยฐานะ 79 
3 นายวิทวัส  บัวบาน สังคม ไม่มีวิทยฐานะ 64 
4 น.ส.อุบลพรรณ   บัวติ๊บ พลศึกษา ช านาญการ 64 
5 นายอดุลย์   ยศสละ การสอนภาษาไทย ไม่มีวิทยฐานะ 97 
6 น.ส.อัจฉรา  ใจกล้า คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 24 
7 น.ส.กิริยาพร  อินทรวิศิษฐ์ วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 68 
8 นางภัสรา  ค ายศ การประถมศึกษา ช านาญการพิเศษ 61 
9 นางวิรัลพัชร  มิ่งโอโร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ช านาญการ 139 
10 น.ส.เขมิกา  ค าวงค์ ศิลปะ ช านาญการ 120 
11 นายกมล   บุญจันต๊ะ คณิตศาสตร์ ช านาญการ 16 
12 นางสุวิมล  ฟูค า คอมพิวเตอร์ ช านาญการ 26 
13 นางกัลยา  ใจแสวง การศึกษาปฐมวัย ช านาญการ 42 
14 น.ส.นวรัตน์   ต้นแฟง ภาษาไทย ช านาญการ 80 
15 นางสาวพรวิภา  ไชป้อ พละศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ 18 
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ที ่ ชื่อ - สกุล วิชำเอก วิทยฐำนะ 
จ ำนวนชั่วโมง 

ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
15 นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 24 
16 นางสาวภัทรวดี  นวลแจ่ม นาฏศิลป์ ช านาญการ 10 
17 นางสาวปรียาพร   ภาษาอังกฤษ ไม่มีวิทยฐานะ 72 

  

 

1.3 ข้อมูลนกัเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2564)     

     1.3.1 จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564       รวมทั้งสิ้น   671   คน 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย หญิง รวม 
อ.1 1 6 17 23 23 

อ.2 2 26 20 46 23 

อ.3 2 32 20 52 26 

รวม 5 64 57 121   

ป.1 3 40 43 83 28 
ป.2 3 40 47 87 29 
ป.3 3 36 43 79 27 
ป.4 2 33 32 65 33 
ป.5 2 34 32 66 33 
ป.6 3 46 46 92 30 
รวม 16 229 243 472   
ม.1 1 11 5 16 16 
ม.2 1 12 8 20 20 
ม.3 1 8 9 17 17 
รวม 3 53 25 78   

รวมทั้งหมด 23 346 326 671   
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         1.3.2  จ ำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ปฐมวัย ป.1 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวมทั้งสิ้น 

ปี 2562 149 481 115 745 

ปี 2563 137 477 92 706 

ปี 2564 121 472 78 671 
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1.4  ผลกำรประเมินพัฒนำกำร ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
       

    นักเรียนชั้นอนุบำลปีที ่3  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน 53 คน 
 

       

พัฒนำกำร 
 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 47 88.68 5 9.43 1 1.89 

ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 48 90.57 5 9.43 0 0.00 

ด้ำนสติปัญญำ 44 83.02 9 16.98 0 0.00 

ด้ำนสังคม 50 94.34 3 5.66 0 0.00 
 

จากผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละ
ของเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับดีสูงสุด คือ ด้านสังคม ร้อยละ 94.34
รองลงมาคือ ด้านอารมณ์และจิตใจ ร้อยละ 90.57 ด้านร่างกาย ร้อยละ 88.68 และด้านสติปัญญา ร้อยละ 
83.02 ตามล าดับ 
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ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ

ด้ำน
สติปัญญำ

ด้ำนสังคม

ดี 88.68 90.57 83.02 94.34

พอใช้ 9.43 9.43 16.98 5.66

ปรับปรุง 1.89 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ชั้นอนุบำล 3 ปีกำรศึกษำ 2565
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ภำษำไทย 73.17 50.57 45.45 49.23 76.56 48.94 56.72

คณิตศำสตร์ 70.73 34.48 61.04 64.62 31.25 39.36 49.89

วิทยำศำสตร์ 85.37 49.43 54.55 53.85 54.69 39.36 55.86

สังคมศึกษำฯ 76.83 66.67 93.51 52.31 34.38 61.70 65.46

ประวัติศำสตร์ 79.27 39.08 33.77 66.15 84.38 73.40 62.05

สุขศึกษำฯ 98.78 96.55 96.10 100.00 98.44 97.87 97.87

ศิลปะ 95.12 89.66 89.61 87.69 84.38 84.04 88.49

กำรงำนฯ 100.00 96.55 92.21 96.92 100.00 97.87 97.23

ภำษำอังกฤษ 69.51 70.11 70.13 38.46 28.13 52.13 56.29

เพิ่มเติม 1 (ภำษำไทย) 79.27 67.82 59.74 81.54 70.31 52.13 67.59

เพิ่มเติม 2 (อังกฤษ) 100.00 95.40 83.12 0.00 0.00 0.00 48.83
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 ปีกำรศึกษำ 2564

1.5  ผลกำรประเมินตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ข้อมูล ณ 31 มนีำคม 2565) 

     1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2565) 

1.1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จากแผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 

ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ในภาพรวมทุก
ระดับชั้นสูงสุด 3 อันดับแรกคือกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ร้อยละ 97.87  รองลงมาคือ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 97.23 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 88.49 
ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีร้อยละของผลการประเมินในระดับ 3 ขึ้นไปน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในส่วนอังวิลาเพิ่มเติม ร้อยละ 48.83 
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1.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  ปีกำรศึกษำ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป 
ในภาพรวมทุกระดับชั้นสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80.77 รองลงมาคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 76.92 และรายวิชาเพ่ิมเติม ร้อยละ 61.54 ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีร้อยละของผลการประเมินในระดับ 3 ขึ้นไปน้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 12.82 

 

ม.1
เทอม 1

ม.1
เทอม 2

ม.2
เทอม 1

ม.2
เทอม 2

ม.3
เทอม 1

ม.3
เทอม 2

รวม
เทอม 1

รวม
เทอม 2

ภำษำไทย 33.33 14.81 56.00 40.00 46.15 73.08 44.87 42.31

คณิตศำสตร์ 18.52 22.22 40.00 16.00 30.77 23.08 29.49 20.51

วิทยำศำสตร์ 33.33 14.81 24.00 28.00 26.92 30.77 28.21 24.36

สังคมศึกษำฯ 62.96 55.56 56.00 52.00 73.08 50.00 64.10 52.56

ประวัติศำสตร์ 55.56 29.63 60.00 52.00 76.92 50.00 64.10 43.59

สุขศึกษำฯ 74.07 70.37 100.00 88.00 92.31 84.62 88.46 80.77

ศิลปะ 48.15 81.48 24.00 72.00 76.92 76.92 50.00 76.92

กำรงำนฯ 59.26 37.04 40.00 12.00 76.92 50.00 58.97 33.33

ภำษำอังกฤษ 11.11 11.11 40.00 4.00 19.23 23.08 23.08 12.82

เพิ่มเติม....1..... 11.11 88.89 16.00 12.00 84.62 80.77 37.18 61.54

เพิ่มเติม...2..... 77.78 14.81 28.00 24.00 46.15 46.15 51.28 28.21
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียรู้ในระดับ
3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 ปีกำรศึกษำ 2564
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 2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 82 60 73.17 21 25.61 0 0.00 1 1.22 
ป.2 87 63 72.41 24 27.59 0 0.00 0 0.00 
ป.3 77 45 58.44 31 40.26 0 0.00 0 0.00 
ป.4 65 60 92.31 5 7.69 0 0.00 0 0.00 
ป.5 64 22 34.38 42 65.63 0 0.00 0 0.00 
ป.6 94 70 74.47 23 24.47 0 0.00 1 1.06 

รวม 469 320 68.23 146 31.13 0 0.00 2 0.43 

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 466 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.95 ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 68.23 รองลงมาคือ  ผ่านใน
ระดับด ีร้อยละ 31.13 ตามล าดับ และมีผลการประเมินไม่ผ่านจ านวน 2 คน ร้อยละ 0.43 

1.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชัน้ 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่ 1/2564 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 27 14 51.85 10 37.04 0 0.00 3 11.11 
ม.2 25 11 44.00 13 52.00 0 0.00 1 4.00 
ม.3 26 10 38.46 14 53.85 0 0.00 2 7.69 

รวม 78 35 44.87 37 47.44 0 0.00 6 7.69 

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านในระดับดี ร้อยละ 47.44 รองลงมาคือ ผ่าน
ในระดับดเียี่ยม ร้อยละ 44.87 ตามล าดับ และมีผลการประเมินไม่ผ่านจ านวน 6 คน ร้อยละ 7.69 
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ระดับชัน้ 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 27 9 33.33 8 29.63 7 25.93 3 11.11 

ม.2 25 17 68.00 7 28.00 0 0.00 1 4.00 

ม.3 26 0 0.00 24 92.31 0 0.00 2 7.69 

รวม 78 26 33.33 39 50.00 7 8.97 6 7.69 

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านในระดับดี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ผ่าน
ในระดับดเียี่ยม ร้อยละ 33.33 ตามล าดับ และมีผลการประเมินผ่านจ านวน 7 คน ร้อยละ 8.97 และมีผล
การประเมินไม่ผ่านจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  

 

3) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
3.1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 82 25 30.49 42 51.22 13 15.85 4 4.88 

ป.2 87 30 34.48 29 33.33 18 20.69 10 11.49 

ป.3 77 25 32.47 46 59.74 5 6.49 1 1.30 

ป.4 65 16 24.62 37 56.92 12 18.46 0 0.00 

ป.5 64 17 26.56 47 73.44 0 0.00 0 0.00 

ป.6 94 29 30.85 36 38.30 28 29.79 1 1.06 

รวม 469 142 30.28 237 50.53 76 16.20 16 3.41 

จากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 
379 คน คิดเป็นร้อยละ 80.81  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านในระดับดี ร้อยละ 50.53 รองลงมาคือ ผ่าน
ในระดับดเียี่ยม ร้อยละ 30.28 ตามล าดับ และมีผลการประเมินผ่านจ านวน 76 คน ร้อยละ 216.20 และ
มีผลการประเมินไม่ผ่านจ านวน 16 คน ร้อยละ 3.41 
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3.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชัน้ 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

ดี่เยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 27 5 18.52 17 62.96 2 7.41 3 11.11 
ม.2 25 10 40.00 12 48.00 2 8.00 1 4.00 
ม.3 26 9 34.62 11 42.31 4 15.38 2 7.69 

รวม 78 24 30.77 40 51.28 8 10.26 6 7.69 

จากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
จ านวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านในระดับดี ร้อยละ 51.28 
รองลงมาคือ ผ่านในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 30.77 ตามล าดับ และมีผลการประเมินไมผ่่านจ านวน 6 คน 
ร้อย7.69 และมีผลการประเมินผ่านจ านวน 8 คน ร้อย  10.26 

 

ระดับชัน้ 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 2/2564 

ดี่เยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 27 8 29.63 12 44.44 4 14.81 3 11.11 

ม.2 25 10 40.00 14 56.00 0 0.00 1 4.00 

ม.3 26 8 30.77 16 61.54 0 0.00 2 7.69 

รวม 78 26 33.33 42 53.85 4 5.13 6 7.69 

จากตารางผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดี
ขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเป็นร้อยละ 87.17 ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านในระดับดี ร้อยละ 53.85 
รองลงมาคือ ผ่านในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 33.33 ตามล าดับ และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ ์6 คน ร้อยละ 7.69 
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4) ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   ปีกำรศึกษำ 2564 

4.1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลย ี

ผ่ำน ไม่ผา่น ผ่ำน ไม่ผา่น ผ่ำน ไม่ผา่น ผ่ำน ไม่ผา่น ผ่ำน ไม่ผา่น 

ป.1 82 79 3 78 4 74 8 82 0 82 0 
ป.2 87 75 12 80 7 80 7 87 0 87 0 
ป.3 77 68 9 76 1 76 1 77 0 77 0 
ป.4 65 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 
ป.5 64 64 0 64 0 64 0 64 0 64 0 
ป.6 94 93 1 93 1 93 1 93 1 93 1 

รวม 469 444 25 456 13 452 17 468 1 468 1 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนผ่านมากท่ีสุดใน 5 ด้าน  คือ ด้าน
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 99.78  รองลงมาคือ ด้านการคิด ร้อยละ 97.22 ด้านการ
แก้ปัญหา ร้อยละ 96.37 และด้านการสื่อสาร ร้อยละ 94.66 

4.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 5 ด้ำน ภำคเรียนที่ 1/2564 
กำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้ทักษะชีวิต กำรใช้เทคโนโลยี 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 27 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 
ม.2 25 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 
ม.3 26 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 
รวม 78 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนผ่านเท่ากันทั้ง  5 
ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 92.30  
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ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน ภำคเรียนที่ 2/2564 
กำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้ทักษะชีวิต กำรใช้เทคโนโลยี 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผำ่น 

ม.1 27 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 
ม.2 25 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 
ม.3 26 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 
รวม 78 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนผ่านเท่ากันทั้ง  5 
ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 92.30  

5) ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   ปีกำรศึกษำ 2564 

5.1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 
ป.1 82 82 100.00 0 0.00 

ป.2 87 87 100.00 0 0.00 

ป.3 77 77 100.00 0 0.00 

ป.4 65 65 100.00 0 0.00 

ป.5 64 64 100.00 0 0.00 

ป.6 94 93 98.94 1 1.06 

รวม 469 468 99.79 1 0.21 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการประเมินกิจกรรมผู้เรียนผ่านจ านวน 468  คน คิดเป็นร้อยละ  99.79  
และไม่ผ่าน จ านวน 1  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.21    
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5.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน  จ ำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1/2564 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2/2564 

ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 

ม.1 27 24 88.89 3 11.11 27 24 88.89 3 11.11 

ม.2 25 24 96.00 1 4.00 25 24 96.00 1 4.00 

ม.3 26 24 92.31 2 7.69 26 24 92.31 2 7.69 

รวม 78 72 92.31 6 7.69 78 72 92.31 6 7.69 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินกิจกรรมผู้เรียนผ่าน
จ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ  92.31 และไม่ผ่าน จ านวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.69 และในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีผลการประเมินกิจกรรมผู้เรียน
ผ่านจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ  92.31  และไม่ผ่าน จ านวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.69    
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1.6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  

     1) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2564 

1.1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 

ที ่ ระดับ 
ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
1 ระดับโรงเรียน 81.21 71.13 76.17 
2 ระดับเขตพ้ืนที่ 76.39 70.87 73.63 
3 ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2564  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียน ด้านการอ่านออกเสียง เท่ากับร้อยละ 81.21 ด้านการอ่านรู้เรื่องเท่ากับร้อยละ 71.13 รวมทั้งสอง
สมรรถนะเท่ากับร้อยละ 76.17 ซึ่งสูงกว่าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศ 

 

64.00
66.00
68.00
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 81.21 71.13 76.17

ระดับเขตพ้ืนที่ 76.39 70.87 73.63

ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.37

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  กำรศึกษำ 2564
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1.2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2564  เมื่อจ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านทั้งสองสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 41.77 และมีร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ทั้งสองสมรรถนะในระดับปรับปรุง ร้อยละ 
0.0 
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กำรอ่ำนออกเสียง 69.62 26.58 3.79 0.00

กำรอ่ำนรู้เร่ือง 44.30 45.56 10.12 0.00

รวม 2 สมรรถนะ 53.16 41.77 5.06 0.00
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมระดับ

คุณภำพ
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    2) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564 
          2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 

ที ่ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวม 2 สมรรถนะ 

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

1 ระดับโรงเรียน 71.63 75.97 81.21 71.39 79.81 71.13 71.51 77.89 76.17 

2 ระดับเขตพ้ืนที่ 71.19 75.30 76.39 73.77 72.53 70.87 72.48 73.92 73.63 

3 ระดับประเทศ 68.50 74.14 69.95 72.81 71.86 72.79 70.66 73.00 71.37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2564 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 มีพัฒนาการลดลงจากปี
การศึกษา 2563 ถึงร้อยละ 1.72 แต่สูงกว่าปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบรายสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2564  มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 5.24
และสมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564  มีพัฒนาการลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 8.68     
          2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
2562 71.63 71.39 71.51

2563 75.97 79.81 77.89

2564 81.21 71.13 76.17
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 -

2564
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ที ่ สมรรถนะ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 การอ่านออกเสียง 63.95 32.55 0.00 3.48 69.62 26.58 3.79 0.00 

2 การอ่านรู้เรื่อง 72.09 24.41 0.00 3.48 44.30 45.56 10.12 0.00 

  รวม 2 สมรรถนะ 70.93 25.58 0.00 3.48 53.16 41.77 5.06 0.00 
 
 

 ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 ด้านการอ่านออกเสียง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564  ด้านการอ่านรู้เรื่อง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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1.7 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
 

     1) ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ ระดับ 
ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 
1 ระดับโรงเรียน 66.89 38.35 52.62 
2 ระดับเขตพ้ืนที่ 56.28 48.30 52.29 
3 ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  พบว่า  คะแนน

เฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564 
ความสามารถด้านภาษาไทยเท่ากับร้อยละ  66.89  ความสามารถด้านคณิตศาตสร์เท่ากับร้อยละ  38.35 
รวมความสามารถทั้งสองด้านเท่ากับร้อยละ 52.60  ซึ่งสูงกว่าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
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ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร์ รวมเฉลี่ยทั้ง 2
ด้ำน

ระดับโรงเรียน 66.89 38.35 52.62

ระดับเขตพ้ืนที่ 56.28 48.30 52.29

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.79
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2564
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         2) ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564 

             2.1)  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ล ำดับ
ที ่

ระดับ 
ผลกำรประเมินเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562-2564 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ด้านภาษาไทย 47.06 52.57 66.89 
2 ด้านคณิตศาสตร์ 53.64 44.05 38.35 
3 รวมทั้ง 2 ด้าน 50.35 48.31 52.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
– 2564  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564  มีพัฒนาการทั้งสองด้านดังนี้ ด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2563 ถึงร้อยละ 14.00  ด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มีพัฒนาการลดลงจากปี
การศึกษา 2563 ถึงร้อยละ 5.7 เมื่อดูภาพรวมแล้วทั้งสองด้านมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 
4.31  
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ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร์ รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน
2562 47.06 53.64 50.35

2563 52.57 44.05 48.31

2564 66.89 38.35 52.62
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 - 2564
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          2.2)   เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)          
จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

ที ่ ควำมสำมำรถ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 ด้านภาษาไทย 11.11 50.79 33.33 14.28 51.35 33.78 13.51 1.35 

2 ด้านคณิตศาสตร์ 9.52 26.98 49.20 4.76 5.40 27.02 41.89 25.67 

  รวมทั้ง 2 ด้าน 7.93 47.61 39.68 4.76 18.91 43.24 35.13 2.70 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 - 2564 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งสองด้าน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 (ร้อยละ 43.24) ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 (ร้อยละ 4.37)  และมี
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งสองด้านในระดับปรับปรุง ปีการศึกษา 
2564 (ร้อยละ 2.70) น้อยกว่าปีการศึกษา 2563 (ร้อยละ 2.06)    
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ด้ำนภำษำไทย 51.35 33.78 13.51 1.35

ด้ำนคณิตศำสตร์ 5.40 27.02 41.89 25.67
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ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ
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 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 -
2564 ความสามารถด้านภาษาไทย  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 -
2564 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2564 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2563
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1.8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)     

     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
ปีกำรศึกษำ 2564 
  

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  คะแนนรวม

เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1 ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 
3 ระดับเขตพ้ืนที่ 55.12 41.39 39.27 37.54 43.33 
4 ระดับโรงเรียน 65.21 49.19 48.48 46.69 52.39 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 65.21  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 49.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 48.48  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 46.69 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 52.39  ซึ่งสูงกว่าผล
การประเมินของทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19

ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63

ระดับเขตพื้นที่ 55.12 41.39 39.27 37.54 43.33

ระดับโรงเรียน 65.21 49.19 48.48 46.69 52.39
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564
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  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564   

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  คะแนนรวม

เฉลี่ย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 
1 ปีการศึกษา 2562 53.64 33.30 37.04 41.35 41.33 
2 ปีการศึกษา 2563 64.67 47.14 31.27 46.31 47.35 
3 ปีการศึกษา 2564 65.21 49.19 48.48 46.69 52.39 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2563 ถึงร้อยละ 5.04 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ พบว่ามีจ านวนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการ
เพ่ิมขึ้น คือ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.54 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.05 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.21 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.38 
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เฉลี่ย

2562 53.64 33.30 37.04 41.35 41.33

2563 64.67 47.14 31.27 46.31 47.35

2564 65.21 49.19 48.48 46.69 52.39
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เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 - 2564
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     2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3      
ปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  คะแนนรวม

เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1 ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
3 ระดับเขตพ้ืนที่ 54.12 28.83 23.90 32.07 34.73 
4 ระดับโรงเรียน 57.49 32.59 23.59 34.39 37.02 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 กลุ่มสาระ และสูงกว่า
ระดับประเทศ จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 57.49  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 32.59 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.39 และมี
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 37.02  ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินของทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56

ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84

ระดับเขตพื้นที่ 54.12 28.83 23.90 32.07 34.73

ระดับโรงเรียน 57.49 32.59 23.59 34.39 37.02
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564   

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ คะแนนรวม

เฉลี่ย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 
1 ปีการศึกษา 2562 57.53 29.00 22.24 32.43 35.30 
2 ปีการศึกษา 2563 48.45 27.20 16.00 30.56 30.55 
3 ปีการศึกษา 2564 57.49 32.59 23.59 34.39 37.02 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 
2563 ถึงร้อยละ 6.47 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.04  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.39 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.59 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.83   
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ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย
2562 57.53 29.00 22.24 32.43 35.30

2563 48.45 27.20 16.00 30.56 30.55

2564 57.49 32.59 23.59 34.39 37.02
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1.9. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2564 
 

มำตรฐำน / ตัวชี้วัด  ปีกำรศึกษำ 2564 
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 95 ร้อยละ 90 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 80 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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1.10. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 
ปีกำรศึกษำ 2564 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 72 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 73 ร้อยละ 78 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึษา ร้อยละ 78 ร้อยละ 75 
      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 92 ร้อยละ 90 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 
ปีกำรศึกษำ 2564 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 93 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 1.11 ผลกำรประเมินกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ      
 

กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ แปลผล 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผลการด าเนินการและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

4 ดีเลิศ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 (Self- Assessment Report : SAR) 

5 ยอดเยีย่ม 

ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 
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 1.12 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) 

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 – 24  มกราคม 2563  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ ดังนี้ 

1) ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 
1 คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะ  
จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของเด็ก  

1. เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
2. เด็กมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่เรียนรู้ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักการครองตน ครองคน ครองงาน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
1. ครูใหค้วามรัก ดูแลเอาใจใส่เด็กได้ดีอย่างทั่วถึง มีความอบอุ่นและอ่อนโอนต่อเด็ก 
2. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจได้ดี โดยน่าเอาวิธีการที่แปลกใหม่

มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของเด็ก  

เด็กควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ทักษะกระบวนการคิด ในการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผลให้
เหมาะสมตามวัยในชีวิตประจ่าวัน และการคิดสร้างสรรค์๒ 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

1. การพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การจัดมุมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก และปรับปรุงภายในห้องเรียนให้มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพียงพอกับ

จ่านวนเด็ก 
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ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง

ความคิดเห็น หรือแสดงออกในความสามารถของตนเองมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะตำมนโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ท าให้เป็นที่
ยอมรับและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษาของส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2
และเป็นแกนน่าในการบริการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่าหรับครูผู้สอน ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดการ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ด้ำนคุณภำพของเด็ก  

1. เด็กควรได้รับการส่งเสริมกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยจัดแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ประมาณ 3-5 คน ครูมอบปัญหา หรือร่วมกันกับเด็กศึกษาปัญหา ให้เด็กร่วมกันคิดแก้ปัญหาแล้วน่า
เสนอ หน้าชั้นเรียน และมีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านการพูด การสื่อสาร และการแสดงออกโดยผ่านการจัดประสบการณ์ เปิด
โอกาสให้เด็กได้พูดอย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ า  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยี สื่อคอมพิวเตอร์ส่าหรับให้ครูปฐมวัยได้น่า
ไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ค่าแนะน่าให้ครูปรับปรุงสภาพห้องเรียน ให้มีมุมเสริมประสบการณ์แก่เด็ก
อย่างหลากหลาย และจัดให้มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมให้เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

1. ครูควรจัดประสบการณ์เด็กให้เด็กร่วมกันคิดแก้ปัญหาแล้วน่าเสนอ และมีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูควรจัดประสบการณ์ให้เด็กพัฒนาด้านการพูด การสื่อสาร และการแสดงออก แสดงความคิดเห็น 

เล่าเรื่องราว อย่างสม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี  
ด้ำนคุณภำพของเด็ก  

เด็กมีการพัฒนาคุณภาพเด็กท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับดีมาก ควรพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรมโดยพัฒนา
เด็กให้ได้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง การท่าโครงงาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น น าเสนอด้วยวาจา
ภาพวาด หรือรูปแบบอ่ืน ๆ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง แล้วสรุปวิธีการด่าเนินการ และผลการ
พัฒนามาเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป 
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมากควรส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัย

โดยใช้กระบวนการ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)เพ่ือการออกแบบการจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน รวบรวมเป็นหลักการ วิธีการ บันทึกข้อมูลสารสนเทศจากการด่าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จได้เป็น 
“ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ” ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมกลายเป็น 
นวัตกรรม จัดท าเป็นเอกสารสามารถเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับและมีการน่าไปใช้เพื่อพัฒนา 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ควรพัฒนาสู่การ
เป็นนวัตกรรมโดยการค้นหาปัญหาที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพเด็ก แล้วก าหนดปัญหานั้นให้ชัดเจน หา
วิธีการแก้ปัญหานั้นจนประสบผลส าเร็จ แล้วรวบรวมเป็นเอกสารที่อธิบายปัญหา วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ละเอียดปัจจัยที่ท่าให้ส าเร็จ และบทเรียนที่ได้รับ รวบรวมเก็บเป็นแฟ้มสะสมงานนวัตกรรมการจั ด
ประสบการณ์ เพ่ือน่ามาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและการเผยแพร่ต่อไป 

2) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะ  
จุดเด่น  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีจากโครงการพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตอาสาจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมส่า

นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
1. ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักการครองตน ครองคน ครองงาน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาด่าเนินการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการท่างาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอนให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
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3. การท่างานเป็นทีม ที่มีการวางแผนและท่างานร่วมกันจนประสบผลส่าเร็จ 
4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรพัฒนาทักษะการอ่าน และพัฒนาทักษะการเขียน 
2. ผู้เรียนควรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่นคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ 

การกล้าแสดงออก น่าเสนอผลงาน และความสามารถในการคิดค้น สร้างนวัตกรรมจากสื่อเทคโนโลยี 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำร 

การพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

1. การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การประเมินผู้เรียนตามสภาพความสามารถท่ีแท้จริง 

ข้อเสนอแนะตำมนโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้มีการนิเทศติดตามกาปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดังนี้  

1. ติดตามการจัดสรรรายการหนังสือพระราชนิพนธ์ ตามท่ีส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต  2 มอบไว้กับโรงเรียน  
 2. มอบหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 

3. เสนอแนะแนวทางในการด่าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
 1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการอ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธี ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ฝึก
การเขียนตามหลักไวยากรณ์ เขียนจากเรื่องที่ได้อ่าน เขียนตามจินตนาการ เขียนตามองค์ความรู้ของตน 
สามารถน่าผลงานมาอภิปรายได้ 

2. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกกระบวนการคิดด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ ควรมีการฝึกกิจกรรม
ที่เพ่ิมทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน และสามารถ 
พัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไป 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีห้องคอมพิวเตอร์ ให้มีสภาพพร้อมใช้ 
งานอยู่เสมอ และสามารถรองรับระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย ส่าหรับให้ครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
1. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรม 

พัฒนาทักษะอย่างเป็นกระบวนการประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการรับรู้ ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การฟังและการอ่านอย่างเข้าใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดระบบคิด ด้วยกิจกรรมให้ผู้เรียนน่าข้อมูลจาก
การฟัง และการอ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปเป็นความรู้ความ
เข้าใจ และบันทึกผล และกิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนน่าความรู้
ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจนส าเร็จตามเป้าหมาย สนับสนุนให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้น่าเสนอด้วย
การเขียน และการรายงานด้วยวาจา 

2. ครูผู้สอนควรประเมินผู้เรียนตามสภาพความสามารถท่ีแท้จริง มุ่งประเมินงานเขียน และการ
รายงานด้วยวาจา โดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ (รูบริค) เป็นเครื่องมือ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ควรพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรมโดยผู้เรียนควรได้รับ 
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาแบบโครงงาน 
พัฒนาผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แปลกใหม่เพ่ิมมากขึ้น แล้วให้ผู้เรียนน่าเสนอด้วยการรายงานด้วย
การเขียนและวาจา รวมตลอดถึงสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ สนับสนุนให้ผู้เรียนเก็บรวมรวมผลงานการแก้ปัญหา
ดังกล่าวสะสมเป็นแฟ้มสะสมงาน ที่แสดงถึงการเป็นนวัตกรรมของผู้เรียนต่อไป 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ควรรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นหลักการ วิธีการ อธิบายถึงปัญหา วิธีแก้ไข ปัจจัยที่ท่าให้ส าเร็จ จัดท่าเป็นเอกสารสรุปเป็นแนวทางในการ
บริหารและการจัดการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษามาโดยตลอดอย่างสม่ าเสมอ และควรเก็บสะสมเป็นแฟ้ม
นวัตกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อน่ามาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และ
การเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีมาก ควรพัฒนาสู่
การเป็นนวัตกรรมโดยการส ารวจปัญหาที่สนใจ ก าหนดปัญหานั้นให้ชัดเจน หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น 
ระบบ จนแก้ปัญหานั้นส าเร็จ ปฏิบัติซ้่าจนแน่ใจว่าวิธีการนั้นแก้ปัญหาได้จริง รวมรวมเป็นเอกสารที่อธิบาย
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบชัดเจน เก็บรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมนวัตกรรมการสอน เพ่ือน่ามาใช้ประโยชน์
ในสถานศกึษา และการเผยแพร่ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
   ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำ   

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายโดยมีการประชุมเพ่ือ
วางแผนร่วมกันระหว่างครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายในการระบุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็ก จัดท า
แผนพัฒนาระยะ 3 ปีปีการศึกษา 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้  

พัฒนาการด้านร่างกาย มุ่งเน้นให้เด็กมีร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้โรงเรียนได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กปฐมวัยรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง อย่าง
เหมาะสม ตามวัยให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการ
ควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง มี
กิจกรรมโยคะน้อยตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ แก่เด็กเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพร่างกาย เช่น การล้างมือที่ถูกวิธีการปลอดโรคติดต่อ มีการจัด กิจกรรมสุภาพดีเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการ ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การวาด
ภาพ การปั้นดินน้ ามัน การใช้กรรไกร การร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น จัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายที่ แข็งแรง กิจกรรมนอนกลางวันเป็นเวลาอย่างเพียงพอ จัดห้องน้ า ห้อง
ส้วมที่สะอาด ส่งเสริมการล้าง หน้าแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของเด็ก และ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
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นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็ก ได้เล่นกีฬาตามความสามารถ โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายในรงเรียน  

พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมา เป็นของตน 
มีความอดทน มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส ประหยัดอดออม รู้จัก แบ่งปัน รู้จักควบคุม
อารมณ์ขอบตนเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านศิลปะ ให้นักเรียนได้ วาดภาพ ระบายสีประดิษฐ์
และศิลปะสร้างสรรค์การปั้น การเล่นสีน้ า การเล่นเพื่อสร้างจินตนาการ และมีอารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและ นอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ดนตรีเช่น การ เคาะจังหวะ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น ร า 
ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ได้แก่ 
โครงการคุณธรรมเสริมปัญญา กิจกรรมการแสดงในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย์เป็นต้น  

พัฒนาการด้านสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดียิ้มใสไหว้สวย ทักทาย เด็ก ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมีมารยาท ในการรับประทาน
อาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณี วัฒนธรรม วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วย
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้เด็กรู้จักการทดแทน บุญคุณพ่อ แม่และคุณครูโดยจัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น 
วันไหว้ครู วันแม่แห่งชาติและกิจกรรมคุณธรรมเสริมปัญญา กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วัน
เข้าพรรษา รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟ ใช้สิ่งของอย่างประหยัดและพอเพียง มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน สังคม ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการเรกจิโอเอมิเลีย โครงการคุณธรรม
เสริมปัญญา โครงการเรียนรู้โลกกว้างทุกอย่างเป็นครู กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมออมทรัพย์  เป็นต้น  

พัฒนาการด้านสติปัญญา มุ่งเน้นให้เด็กมีความคิดรวบยอด ความคิดเชิงเหตุผล มี จินตนาการ มีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถอ่าน เขียน ภาพและ สัญลักษณ์ได้ สนทนา
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา ผ่านการจัดกิจกรรมตามกิจวัตรประจ าวัน 6 กิจกรรม หลัก โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติและลงมือกระท า จัดกิจกรรมประสบการณ์ที่
หลากหลายให้กับเด็ก การฝึกให้เด็กได้วางแผน (Plan) ลงมือกระท า (Do) และทบทวน (Review) ในกิจกรรม
สร้างสรรค์และเสรีผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาได้แก่ กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  โครงการ 
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ICT เด็กปฐมวัย โครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการใช้ โครงงานเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยตามแนวคิด
เรกจิโอเอมิเลีย กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นต้น  

นอกจากนี้โรงเรียนจัดอบรมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กร่วมกัน ส่งเสริมให้เด็ก
ได้ท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์แบบ บูรณาการโดยใช้ทั้งสื่อ
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ของจริงและสื่อเทคโนโลยีตามความต้องการความสนใจ ความสามารถของเด็ก เป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม กับวัย มีทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย จากการประเมินผู้เรียน
โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 86.75 มีผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่ง
เมื่อด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กแล้ว ได้ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงาน แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการ ด าเนินงานน าเสนอ คณะครูสายชั้น ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าผลที่ได้มา ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป มีการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพ ภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของ สถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมผ่าน ไลน์กลุ่มผู้ปกครองในชั้นเรียน เว็บไซต์โรงเรียน การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมเครือข่าย ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

1.2 ผลกำรด ำเนินงำน  
จากผลการด าเนินงาน  ด้านคุณภาพของเด็ก มีผลการด าเนินการดังนี้  
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 88 

สังเกตจากแบบบันทึกภาวะโภชนาการ  แบบสส.3  แบบรายงานกิจกรรมตามโครงการ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ 90 สังเกตจากเด็กมีความอดทน มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้ วาดภาพ ระบาย
สี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน จากแบบบันทึกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแบบบันทึกผลหลังการ
จัดประสบการณ์   แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์   แบบรายงานสรุปกิจกรรมวันส าคัญและรูปภาพ
กิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมร้อยละ 92 สังเกตจาก  การ
ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มี สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดีรู้จักการ 
ยิ้ม ทักทาย ไหว้งาม แต่งกายเรียบร้อยตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแล
รักษาความ สะอาด ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน เพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษาถ่ิน รู้จัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู จากแบบรายงานสรุปกิจกรรมวันส าคัญ  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกผลการ
จัดประสบการณ์ แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์และแฟ้มภาพ 
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เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 77 
สังเกตจาก การสื่อสารได้ มีทักษะการคิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงการ(Project Approach)ได้ด้วยตนเอง
เช่นโครงการไอติม 
หลอด โครงการเทียนหอมไล่ยุง โครงการกบ โครงการขยะแปลงร่าง โครงการขนมครก ประสบการณ์การเรียนรู้ จาก
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยพฒันาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการทัง้ 4 ดา้นและมีทักษะดา้นการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
มั่นใจในตนเอง กลา้แสดงออก กล้าซักถาม กลา้ตัดสนิใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีเหตุผล ตามวัย ด้านคุณภาพเด็ก อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4 แปลผล ดีเลิศ 

1.3 จุดเด่น         

นักเรียนมีจุดเด่นในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย          

พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส  มี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ กีฬา ดนตรี กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตน

นับถือ ครูจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์มากข้ึนส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 

 1.4 จุดควรพัฒนำ  

 เด็กมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อ เช่น Covid-19 ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง มือเท้าปาก RSV อีสุกอีใส ฯลฯ จึงควร

มีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการรณรงค์ให้สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่าง การใช้ของใช้

ส่วนตัว การคัดกรองเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน และชั้นเรียน การจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองไม่ให้เข้ามาในชั้น

เรียน การก าหนดช่วงเวลาในการรับส่งนักเรียน มีเจล แอลกอฮอล์บริการก่อนเข้าโรงเรียน และมีจุดล้างมือที่เพียงพอ 

ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ออกก าลังกายเป็น ประจ า กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง ตลอดจนให้

ความรู้และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อ ส าหรับเด็ก เด็กไม่ระมัดระวังรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการ

เล่นหรือท ากิจกรรมให้กับเด็ก 

1.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
   1. พัฒนาเด็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย   

   2. พัฒนาด้านการรับรู้และส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้พร้อมที่จะเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
2.1 กระบวนกำรพัฒนำ  

จากตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2.1-2.6 ครูได้มีการจัดการศึกษาโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย

ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก 

โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความ

ตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วน

ร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้ง 4ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้โดยจัดหา

คอมพิวเตอร์ให้กับห้องเรียนครบทุกห้องจัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอานวยความ

สะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่ จ าเป็นต่อพัฒนาการ

ของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า เล่นทราย ที่เหมาะสม

ปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่

จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็กเช่นแก้วน้ า แปรงฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้าที่ครบ มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการ

เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัด

ครูที่ เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย ครูที่มี

ประสบการณ์ ครูที่มีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมการศึกษาการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่าน

การอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง rพัฒนา

คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ

การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 

และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่

ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุม
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ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชนเช่นน ากะลามะพร้าวมาท า

ของเล่น มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา

ความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผล

การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

จัดท าระบบสารสนเทศ ในการบริหารการจัดการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาแผนงาน แผนการปฏิบัติการประจ าปี น ามาตรฐานการศึกษามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายงานให้ผู้เกี่ยวของทราบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น

สังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้าง

ขวัญและก าลังใจครูบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนางานวิทยฐานะให้สูงขึ้น  

2.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
จากผลการด าเนินงาน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลด าเนินการดังนี้  
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ร้อยละ 90 สังเกตจาก

การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ โครงการ/ กิจกรรม
อย่างหลากหลายเช่นโครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)     

จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ร้อยละ 90 สังเกตจากการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี  
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ แบบรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลของครูและบุคลากร  

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ  ร้อยละ 90 สังเกตจากการจัด
สภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการห้องเรียน
คุณภาพ  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ICT เด็กปฐมวัย  

ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 90 
สังเกตจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ICT เด็กปฐมวัย โครงการ
ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านระดับปฐมวัย รายงานสรุปโครงการ  แบบบันทึกบริการสื่อ มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ร้อยละ 90สังเกตจากแผนงานโครงการต่างๆ 
แผนพัฒนาคุณภาพ  แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วม ค าสั่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย แฟ้มภาพกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมงานวันแม่  วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา และได้มีการรวบรวม
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ข้อมูลมาจัดท าการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส่งผลให้ครู ผู้บริหาร 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และจากการด าเนินพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาอย่าง
หลากหลาย และน าสู่การปฏิบัติให้เด็กมีความพร้อมในทุกด้าน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ด้าน
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 5 แปลผล ยอดเยี่ยม 

2.3 จุดเด่น 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จบการศึกษาในด้านปฐมวัยและผ่านการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจน

เกิดความช านาญสามารถน ามาถ่ายทอดการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างมากมายหลากหลายส่งผลให้ รู้
ถึงปัญหาและจุดบกพร่องของเด็กสามารถน าปัญหาเหล่านั้นมาท าวิจัยแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้และสามารถ
ต่อยอดเป็นการจัดท าผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นสังเกตได้จาก เกียรติ
บัตร รางวัลดีเด่น และต าแหน่งวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สังเกตได้จากการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลจุน  

ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง สามารถน ามาพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี สังเกตได้จาก การจัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับเด็กเช่นการจัดกิจกรรมรูปแบบ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย , เรกจิโอเอมิเลีย ,  BBL , Project Approach เป็นต้น 

ชุมชน  ผู้ปกครองให้การยอมรับให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยส่งผลให้มี
จ านวนเด็กที่เข้าเรียนในปีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น สังเกตจากจ านวนสถิตินักเรียนในแต่ละระดับชั้นของปฐมวัย 

2.4 จุดควรพัฒนำ 
 จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ให้เพียงพอกับจ านวนเด็กและสามารถพัฒนาทักษะทุกๆด้านกับเด็ก รวมทั้งพัฒนาครู
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดประสบการณ์ และบริหาร ขยายระดับปฐมวัย  และส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พัฒนาแนวการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความต้องการของผู้ปกครอง ความพร้อมของเด็กและสถานศึกษา และโรงเรียนวางแผนการที่จะด าเนินการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยปรับนิเทศภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ปรับเปลี่ยนไป  พัฒนาระบบสารสนเทศให้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาครบ  
    2.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ)  

1.สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากรร่วมกันโดยรวมกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง วางแผนจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และขอรับ
การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา  การระดม
ทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

3.1 กระบวนกำรพัฒนำ  
จากตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3.1-3.4 ครูได้จัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการ

ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียน
ผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม
พัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสมตามจินตนาการและเคลื่อนไหวด้วยท่าโยคะน้อย 14 ท่า เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม 
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มตามการจัดกิจกรรมประจ าวันของ
กิจกรรม 6กิจกรรมหลัก การทดลอง การท าโครงการของเด็กปฐมวัย เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี 
การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มี
ความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน 
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน  
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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3.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
จากผลการด าเนินงาน ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลด าเนินการดังนี้ 

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90สังเกตจาก 
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก 
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้   และมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลและแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงอย่าง
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก ตารางการจัดกิจวัตร
ประจ าวันของเด็ก 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 90 สังเกตจาก 
แผนการจัดประสบการณ์ โครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาวิชาการ(กิจกรรมวันเข้าพรรษา  กิจกรรมวัน
แม่) โครงการพัฒนาผู้เรียน เช่นโครงการเรียนรู้โลกกว้างทุกอย่างเป็นครู  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   
แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก  ตารางการจัดกิจวัตรประจ าวันของเด็ก 

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 สังเกตจาก 
บรรยากาศในและนอกชั้นเรียน การจัดมุมประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบบันทึกการผลิตและการใช้สื่อ 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 90 สังเกตจากแผนการจัดประสบการณ์  แบบบันทึกผลการจัด
ประสบการณ์ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก  วิจัยในชั้นเรียน แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

นอกจากจะจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว ยังจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครองจากการเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก  และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล
พัฒนาการของเด็กควบคู่กันไปซึ่งดูได้จากการประเมินผลงานเด็กแต่ละภาคเรียน  ดังนั้นจึงส่งผลให้การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ 5 แปลผล ดีเลิศ 

3.3 จุดเด่น 
- เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
- มีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  อยู่ใกล้วัด  ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน  มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน   มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างหลากหลาย 
3.4 จุดควรพัฒนำ 

โรงเรียนวางแผนที่ด าเนินให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องของการจัดประสบการณ์
การสอนภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษแบบพ้ืนฐานให้กับเด็กจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงเช่นการสอน
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การฟังและพูดสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การพูด ส าเนียง การใช้ภาษาที่ถูกต้องและให้เด็ก
ได้มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกเพ่ือเตรียมเข้าสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
3.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ)  

1. พัฒนาครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของครู ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยมีการอบรม
พัฒนาครูในเรื่องจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวิจัยในชั้นเรียนและจัดส่งครูไปอบรมตามหน่วยงานจัดอบรม  
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ด้านคุณภาพของเด็ก ได้มีการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา สังเกตได้จากการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  แผนการจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้และใช้กิจกรรม BBL เป็นฐาน การสอนแบบโครงการ(Project Approach) 
แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกผลการประเมิน โครงการทั้งโครงการพัฒนาวิชาการ และ
โครงการพัฒนาผู้เรียน  แฟ้มรูปการจัดกิจกรรม 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) สังเกตได้จากบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี  
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานและโครงการ  

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สังเกตได้จากกิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน  แผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้และใช้กิจกรรม BBL เป็นฐาน การสอนแบบโครงการ
(Project Approach)  แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกผลการประเมิน โครงการทั้งโครงการ
พัฒนาวิชาการ และโครงการพัฒนาผู้เรียน  แฟ้มรูปการจัดกิจกรรม 

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สังเกตได้จากกิจกรรมการรับ-ส่งนักเรียนแต่ละวัน กิจกรรม
หน้าเสาธงตอนเช้า  กิจกรรมการเดินแถวรับประทานอาหารกลางวัน  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยตรง  มีจ านวนครูที่พอเพียงเหมาะสมกับชั้นเรียน  ครูยังได้
ศึกษาค้นคว้าหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนา และจัดประสบการณ์ของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
สังเกตได้จากแฟ้มพัฒนางานของครู   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูในแต่ละปี   ผู้ บริหารให้การ
สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณในการจัดประสบการณ์เป็นอย่างดี   สังเกตจากแผนงาน/โครงการต่างๆ 
เช่นโครงการพัฒนาวิชาการ  โครงการพัฒนาผู้เรียน  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรม
คาราวานเสริมสร้างเด็ก  มีส่วนร่วมในการประเมินผลพัฒนาการของเด็ กและยังช่วยสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยเสมอมา 
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  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำ   

โรงเรียนอนุบาลจุนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นรูปแบบ รู้จักใช้เหตุผล มีทักษะในการท างาน และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ผ่านกิจกรรม 8 กลุ่มสาระ พัฒนาการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้อย่างมีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้
ความสามารถในการเรียนและแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย และมีการพัฒนากระบวนการคิดออกแบบดัดแปลงท า  
ให้ เกิดความรู้ใหม่ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้
ขอบข่ายของกิจกรรม 8 กลุ่มสาระ พัฒนาการเรียนรู้ อาทิเช่น กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  กิจกรรม STEM กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา การ
สอบประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และบริษัทเอดูพาร์ค จ ากัด ได้จัดให้มี “โครงการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)” เป็นประจ าทุกปี โรงเรียนมีการร่วมมือกับสถาบัน
ต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม มีทักษะที่เท่าทันต่อยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เหมาะสมกับค าว่า 
“เด็กไทยในศตวรรษที่ 21” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านภาษา โดยการเปิดชั้นเรียน GEP เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรูในด้านภาษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการหา
เหตุผล รู้จักการตั้งค าถาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออก  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สิ่ง
ต่างๆรอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข 
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ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ ให้มีส านึกในคุณธรรม ด าเนินชีวิต
ด้วยความรัก ความเมตตา ซื่อสัตย์ มีสติ มีปัญญา มีความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการด า เนินชีวิต
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานะการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมอาทิ 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต ฝึกการเป็นผู้น า กล้าแสดงออก รู้จัก
แก้ปัญหา และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ โรงเรียนจัดโครงการรักการอ่าน ซึ่งใน
โครงการจะเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือให้ห้องสมุดมีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา และส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนความประพฤติปฏิบัติ ของผู้เรียนให้
มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมยอดนักอ่าน ส่งเสริมให้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งต่างๆรอบตัว สามารถสรุปความคิดและสื่อสาร จัดท า
กิจกรรมที่มีวัถตุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจอตส านึกที่ดีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประสงค์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมอาทิเช่น กิจกรรมวันไหว้ครู ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็น
ความส าคัญ และเข้าใจความหมายของพิธีไหว้ครูและได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูด้วยการเป็น
นักเรียนที่ดี กิจกรรมวันแม่เพ่ือให้มีความกตัญญูรู้คุณแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า กิจกรรมออมทรัพย์
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักประหยัด อดออม มีความรอบคอบ รู้จัก
วางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่ออนาคต 

โรงเรียนมุ่งเน้นผู้เรียนในการพัฒนาจิตใจเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นก าลังที่ดีและเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมของประเทศชาติสืบไป  
จึงได้จัดท าโครงการวันส าคัญทางศาสนาขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความศรัทธาในศาสนา ยอมรับ
วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างได้ และสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยจัดกิจกรรม 
อาทิเช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอน 
เห็นคุณค่าของการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถด ารงชีวิตอยู่  
และผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
โดยการให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน เอกชนโรงเรียนวิยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มา
เสริมสร้างอาชีพและฝึกประสบการในด้านต่างๆนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง 

 ทั้งนี้โรงเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนาสุขภาพร่างกายของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นในเรื่องทัศนคติที่
ดีต่อการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการ
สูญเสียสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และการเลือกซ้ืออาหารที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ผู้เรียน มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงภาคเรียนละ 4 ครั้ง เพ่ือให้ที่สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้แสดงออกทางด้านกีฬา และ
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นันทนาการอย่างเต็มความสามารถ เห็นคุณค่าในตนเองและห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ โรงเรียนจัดรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขรวมถึงปัญหาทางเพศ มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข 
รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง การพัฒนาสติปัญญา
และลักษณะนิสัยอันดีงามแก่ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไปในภาย ภาคหน้าจึงได้จัดท า
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพ่ือสนองตอบนโยบายและใช้โอกาสนี้หล่อหลอมปรุงแต่งให้ผู้เรียน
เป็นไปในทางที่ถูกต้องและเป็นคนดีของสังคมสืบไปด้วยการจัดกิจกรรมจิตส านึกดีในระบอบประชาธิปไตย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย มีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคี เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีต่อ
หมู่คณะ โรงเรียนและชุมชน  
  1.2 ผลกำรด ำเนินงำน  

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี 
ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุก
คน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ  1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.3 จุดเด่น  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ
อยู่ในตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ทุกระดับชั้น ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์พร้อม
ที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันสู่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมนักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่ให้นักเรียนค้นคว้า หาความรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบ Active Leaning โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ ทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ  นอกจากนั้นยังมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน(O-NET)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสูงกว่าผลการประเมินของทุกระดับ ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 37.02  
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ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินของทุกระดับและผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์          

1.4 จุดควรพัฒนำ  

ควรเน้นพัฒนาด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่บ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพให้มากข้ึน 

1.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 

1. ส ารวจสภาพ ความต้องการ/ปัญหาของผู้เรียน 
2. ก าหนดค่าเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
2.1 กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึด
หลักการบริหารตามหลักการของวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิ่ง  
(Deming Cycle) และการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Base Management)       
การบริหารแบบมีสวนร่วม โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ   จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด าเนินการพัฒนา   ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน โดยการน าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจนท าให้บรรลุ ดังนี้ 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจของครู 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากร 
และให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการจัดโครงสร้างบริหารโรงเรียน มีแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตรสถานศึกษา บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย            
ระดับขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่
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มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยมีการประเมินการใช้หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์     มีวินัย มีความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการและการจัดการ มีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ มีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมุ่งพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยร่มรื่น มีห้องปฏิบัติการมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง มี
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สอดคล้องกับการเรียนการสอนและมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้การได้ดี น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 

1.4 โรงเรียนมีความพร้อมด้านเครื่องมือส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นสากล สามารถอ า นวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การใช้สื่อเทคโนโลยี Line 
facebook  website เป็นสื่อในการบริหารงาน /การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 

1.5 ส่งเสริมให้ครูส่งสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 นวัตกรรม ทุกกลุ่มสาระ
วิชา  ในกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนา การเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

2.2 ผลกำรด ำเนินงำน  
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม    มีวิสัยทัศน์ 

และเป็นผู้น าทางวชิาการ มีการบริหารทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ผู้บริหารสามารถ
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ ประเมินและ
น าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ ได้ ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลาท าการ ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 
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2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม  เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล    และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2.3 จุดเด่น 
โรงเรียนมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะด้านงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารจั ดการมี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในด้านประสิทธิผลของการด าเนินการ
ของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้น
สังกัดและเอกชน หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี  โรงเรียนมีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของครู  มีการรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

2.4 จุดควรพัฒนำ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ)  
1. มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA 

และใช้ผลการประเมินจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายให้มากข้ึน 
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2. สนับสนุนความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้งด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา  
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
3.1 กระบวนกำรพัฒนำ  

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาเนื้อหา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการทั้งทางด้านทักษะ

วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตตามยุคศตวรรษท่ี 21 มีการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจได้ฝึกทักษะ การค้นคว้าหาค าตอบ ทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติจริง 

กิจกรรมเข้าฐานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน กิจกรรม STEM กิจกรรมบูรณาการ และครูมีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมและใช้สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ และมีการน าเสนอผลงาน ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 

เรื่อง และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้  

3.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับดี ดังนี้  
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

2. โครงการพัฒนาปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 ของแต่
ละระดับชั้นเขียนและอ่านค า
พ้ืนฐานในระดับชั้นของตนเองได้ 

1. ครูออกแบบ/วางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ มีสื่อและสามารถใช้สื่อและ
เครื่องมือช่วยได้ 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
3.   2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการอ่าน

และการเขียน 
 

4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ร้อยละ 
80 มีนิสัยรักการอ่าน และการ
เรียนรู้ 

นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ร้อยละ 86 
มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  รักการอ่าน
และใช้ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดซื้อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อ ICT. ให้ห้องเรียนคุณภาพ/
ศูนย์การเรียน  และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 
มีวัสดุ ทัศนูปกรณ์  สื่อ ICT . จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและเต็มศักยภาพ
อย่างมีระบบ  
2. เพ่ือซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 
ICT. ที่ช ารุดเสียหายแต่สามารถ  

1. ห้องเรียนคุณภาพ/ศูนย์การเรียน
และห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์  
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)  ใช้
สื่อ ICT. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็ นส าคัญและ เต็ ม
ศักยภาพอย่างมีระบบ 
2. ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

6.  ซ่อมได้ในห้องเรียนคุณภาพ  /
ศูนย์การเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนใช้
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนในการ
ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
 

 

7. โครงการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต (3D) 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน  
มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี  
มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียนครู บุคลากร 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)มี
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีหนังสือและ
สื่ อการ เรี ยนรู้ ที่ ดี  มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
ครู บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
8.  ของโรงเรียนและชุมชน มีการ

พัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ด้าน
สถานที่ และการจัดบรรยากาศท่ีดี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ด้าน
สถานที่ และการจัดบรรยากาศที่ดีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

9. ..โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้าน
บัวสถาน) ทุกคน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือครบร้อยละ 100 
 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัว
สถาน) ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากโรงเรียน 

10.  โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 
มีความรักในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับดีมาก ร้อย
ละ 90 
 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัว
สถาน) ร้อยละ 90 มีความรักในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 

8. โครงการกีฬาต้านภัย 
ยาเสพติด 

ให้นักเรียนได้ออกก าลังกายได้เล่น
ตามความความถนัด มีความ
สามัคคีห่างไกลยาเสพติด 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัว
สถาน) ทุกคนเล่นกีฬาและมีผลงาน
ด้านศิลปะ อย่างน้อย คนละ 1 อย่าง 
ครบทุกคน 

9. โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้าน
บัวสถาน) มีจิตส านึกในการทิ้งขยะ 
สามารถคัดแยกขยะแต่ละชนิด
ออกจากกันได้และเป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัว
สถาน)  มี จิ ตส านึ ก ในการทิ้ งขยะ 
สามารถคัดแยกขยะแต่ละชนิดออก
จากกันได้และเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

10. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 

นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้าน
บัวสถาน) ร้อยละ 80 ได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัว
สถาน) ร้อยละ 90 ได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
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3.3 จุดเด่น  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน น าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

3.4 จุดควรพัฒนำ 

โรงเรียนควรพัฒนาครูด้านวิธีการสอนที่หลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  เน้นการจัดการเรียนเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 
3.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ)  
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนรู้และเก็บเป็นคลังความรู้ส าหรับการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งม่ันในการศึกษา เพื่อก้าว
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้ครูทุกคนและ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ  ดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ
ดีเลิศ  3  มาตรฐาน 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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ในปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน แต่ยังคงเน้นการพัฒนาให้นักเรียน
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที โดยผลการประเมินตนเองในรายการดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดีเลิศและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดทุกประเด็นพิจารณา 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีการ
จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญและส่งเสริมให้ครู บุคลากรมี
ความเชียวชาญในวิชาชีพ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ตลอดจน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ด้วย

กิจกรรมแบบ Active Learning ที่เน้นการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต ด้วยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกสาขาวิชา ครูมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ และครูผู้สอนทั้งหมดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม 
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง    ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นขึ้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ผลกำรประเมินกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
 

กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 
ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผลการด าเนินการและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดีเลิศ 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 (Self- Assessment Report : SAR) 

ยอดเยี่ยม 

ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำ   
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน และการเขียน โดยได้จัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการคลินิกภาษา โครงการปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ กิจกรรม English Camp  เป็นการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาให้กับ และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะด้านการคิดค านวณในทุกรายวิชา 
เช่น การเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดท า โครงงานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาด้านการสื่อสารและการคิดค านวณ โดยจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์และ รวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการคิด ได้แก่ การอ่านและสรุปเรื่องจากหนังสือนอกเวลาและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ โดยจัดท าโครงงาน และโครงการต่างๆ โครงการศึกษาและอาชีพ ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี 
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ในการสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ด า เนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยนอกจากการจัดท างาน / โครงการ / กิจกรรม ที่
ส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการแล้ว ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้น าต่างๆ เช่น กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมสภานักเรียนและงานวันส าคัญต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น และยังได้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ ให้กับผู้เรียนโดย
การให้ความรู้ และทักษะในการฝึกงานหรือการท างานโดยการเข้าร่วมกับวิทยาเทคนิคดอกค าใต้เพ่ือสอน
หลักสูตรวิชาชีพ 

1.2 ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์การแพร่เชื่อ 

ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แพร่เชื่อของโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รู้จักการวางแผน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ มีความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยจากการแพร่เชื่อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจล
แอลกอฮอล์ในการล้างมือเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์รักการออกก าลังกายนักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจุนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เช่น กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น 
การนิเทศชั้นเรียนออนไลน์จากฝ่ายบริหารของโรงเรียนผ่านกระบวนการ PLC ในการสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ และ PLC บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาผู้เรียนทั้งทางด้าน
วิชาการและทางด้านพฤติกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  (O-
NET) สูงขึ้น โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา  
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1.3 จุดเด่น  
จากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้าน พบว่าผู้เรียนมีจุดเด่นหลายด้าน ควรแก่การส่งเสริม ได้แก่ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณอยู่ในตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ทุกระดับชั้น 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 มีประสิทธิภาพ 

4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ 

 ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
6. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

1.4 จุดควรพัฒนำ  
จากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้าน พบว่าผู้เรียนมีจุดที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ 
1. การพัฒนาความสามารถในด้านการคิดค านวณให้เหมาะสมตามวัย โดยจัดท าโครงการที่มุ่งเน้น

การฝึกทักษะการคิดค านวณให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาด้านจุดเน้นของผู้เรียน ได้แก่ 

     2.1 พัฒนาการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
1.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ)  

1. ส ารวจสภาพ ความต้องการ/ปัญหาของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้และเก็บเป็นคลังความรู้ส าหรับการจัดการศึกษา 

3. สนับสนุนความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้งด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

4. ก าหนดค่าเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
5.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA 

และใช้ผลการประเมินจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมจากทุกฝายให้มากขึ้น 

6. ส่งเสริมครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งม่ันในการศึกษา เพื่อก้าว
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้ครูทุกคนและ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรพัฒนำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในอนาคตดังนี้ 

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
      - นักเรียนมีจุดเด่นในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย          
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส  
มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ กีฬา ดนตรี กล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงออก ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
ศาสนาที่ตนนับถือ ครูจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จัก
การคิดวิเคราะห์มากขึ้นส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 
 
 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
     - เด็กมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อ เช่น Covid-
19 ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง มือเท้าปาก RSV อีสุกอีใส 
ฯลฯ จึงควรมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวด ทั้ง
การรณรงค์ให้สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ การเว้น
ระยะห่าง การใช้ของใช้ส่วนตัว การคัดกรองเด็ก
และผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน และชั้นเรียน การ
จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองไม่ให้เข้ามาในชั้นเรียน การ
ก าหนดช่วงเวลาในการรับส่งนักเรียน มี เจล 
แอลกอฮอล์บริการก่อนเข้าโรงเรียน และมีจุดล้าง
มือที่เพียงพอ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ออกก าลังกายเป็น 
ประจ า กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เล่นกลางแจ้ง ตลอดจนให้ความรู้และประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อ 
ส าหรับเด็ก เด็กไม่ระมัดระวังรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้ อ่ืน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจาก 
อุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการเล่นหรือท ากิจกรรมให้กับเด็ก 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จบการศึกษาในด้าน
ปฐมวัย 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
- จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
- ครมูีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- ชุมชน  ผู้ปกครองให้การยอมรับให้ความส าคัญ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
- เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
- มีบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  อยู่ใกล้วัด  ใกล้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆในชุมชน  มีสื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างหลากหลาย 
 

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องของการจัด
ประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศเช่น
ภาษาอังกฤษแบบพ้ืนฐานให้กับเด็กจากเจ้าของ
ภาษาอย่างแท้จริงเช่นการสอนการฟังและพูด
สนทนาโต้ตอบอย่างง่ายเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การ
พูด ส าเนียง การใช้ภาษาที่ถูกต้องและให้เด็กได้
มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกเพ่ือ
เตรียมเข้าสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

 

แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
ระดับปฐมวัย 

1)  พัฒนาด้านการรับรู้และส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้พร้อมที่จะเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

2)  พัฒนาเด็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย   
3)  พัฒนาครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของครู ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยมีการ

อบรมพัฒนาครูในเรื่องจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวิจัยในชั้นเรียนและจัดส่งครูไปอบรมตามหน่วยงาน
จัดอบรม  

4)  สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากรร่วมกันโดยรวมกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง วางแผนจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และขอรับ
การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 5) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา  การระดม
ทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 68 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 - ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
 - ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับชาติ 
 - ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยส่งผลเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ 
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
- ควรเน้นพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนที่บ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น 
 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 - โรงเรียนมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะด้าน
งบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคล และ
การบริหารจัดการมีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในด้าน
ประสิทธิผลของการด าเนินการของสถานศึกษา
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูส่งผลให้ครู
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัด
และเอกชน 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
- ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน น าไปพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

- โรงเรียนควรพัฒนาครูด้านวิธีการสอนที่
หลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
เน้นการจัดการเรียนเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
-  ค รู ค ว รจั ดกิ จ กร รม เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และ ใช้แหล่งเรียนรู้ ในการ
พัฒนาตนเอง  

 
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
ระดับขั้นพื้นฐำน 

1. ส ารวจสภาพ ความต้องการ/ปัญหาของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้และเก็บเป็นคลังความรู้ส าหรับการจัดการศึกษา 

3. สนับสนุนความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้งด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา  

4. ก าหนดค่าเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
5.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ 

PDCA 
และใช้ผลการประเมินจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากทุกฝายให้มากข้ึน 
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กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพ : ดเีลิศ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณอยู่ในตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ทุก
ระดับชั้น 
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
  5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ 
 ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
  6. ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  7. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

   1. การพัฒนาความสามารถในด้านการคิด
ค านวณให้เหมาะสมตามวัย โดยจัดท าโครงการ
ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิดค านวณให้กับ
ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาด้านจุดเน้นของผู้เรียน ได้แก่ 
   2.1 พัฒนาการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

  
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 

1. ส ารวจสภาพ ความต้องการ/ปัญหาของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้และเก็บเป็นคลังความรู้ส าหรับการจัดการศึกษา 

3. สนับสนุนความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้งด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา  

4. ก าหนดค่าเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
5.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการPDCA 
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และใช้ผลการประเมินจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝายให้มากข้ึน 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานขอ้มูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานตา่ง ๆ แบบย่อ ๆ  เช่น 
1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
4. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบระดับชาติ 

7. เกียรติบัตร/รางวัลต่าง ๆ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำของโรงเรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 74 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 

ประกำศ ณ วันที่  24 เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน/ 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ ระดับ 

มำตรฐำนที ่ 1  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

90 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 95 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 95 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

95 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขออง
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดคร  ให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดีเลิศ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

85 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 90 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 85 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

80 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 

ประกำศ ณ วันที่  24 เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ ระดับ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ  

1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 70 ดี 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

85 ดีเลิศ 

3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 60 ปำนกลำง 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 73 ดี 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78 ดี 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 75 ดี 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ  

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 90 ยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 98 ยอดเยี่ยม 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 92 ยอดเยี่ยม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 95 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ยอดเยี่ยม 

1) การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4) พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

6) จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ ระดับ 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

90 ยอดเยี่ยม 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 80 ดีเลิศ 

3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 92 ยอดเยี่ยม 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 93 ยอดเยี่ยม 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
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รำยงำนแผนงำนโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 94 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 98 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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ส ำเนำรำงวัล ผลงำนดีเด่น 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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12 สิงหำคม 2564 
นำงลักษณำ จันธิมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน)  

ได้รับรำงวัล “ผู้แต่งกำยผ้ำไทยพื้นเมืองดีเด่น” รักษ์ผ้ำไทย รักษ์ควำมเป็นไทย  
นำงสำวจันทร์ฉำย ศรีธนะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน)  

ได้รับรำงวัล “แม่ของแผ่นดิน” 
นำยอดุลย์ ยศสละ ครูโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน)  

ได้รับรำงวัล “เพชรขิงแกง” ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อวัดพระธำตุขิงแกง 
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23 สิงหำคม 2564 
คุณครปูระจิน เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน) ได้รับรำงวัลครูดีวิทยำศำสตร์  

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ประจ ำปี 2564 
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20 กันยำยน 2564 
คณะครู ได้รับโลเ่กียรติบัตรแล้วนะคะขอบคุณโครงงำนคุณธรรม สพฐ. "กิจกรรม10000 คุรุชนคน

คุณธรรม"  
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5 ตุลำคม 2564 
มอบเกียรติบัตรรำงวัล"ชนะเลิศประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ค่ำนิยมซื่อสัตย์สุจริต" 

ระดับมัธยมศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2 ปีงบประมำณ 2564 
มอบเกียรติบัตรให้กับครูวิภำพร ไชป้อ "รำงวัลชนะเลิศกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

เพศศึกษำ" ของ สพป.พะเยำ 2 ประจ ำปี 2564 
มอบเกียรติบัตรให้กับครูภัทรำวดี นวลแจ่ม รำงวัลเข้ำร่วมรวมศิลป์ แผ่นดินสยำม ประเภทคลิป

กำรแสดงพื้นบ้ำนนภำคเหนือ 
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25 ธันวำคม 2564 
นำงลักษณำ จันธิมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน) เข้ำรับโล่พร้อมเงินรำงวัล 

5,000 บำท โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถำนศึกษำ “ระดับดีเยี่ยม” ประจ ำปี 2564 และเงินรำงวัล 
3,000 บำท โรงเรียนตำมโครงกำรออมทรัพย์ออมควำมดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยำ จ ำกัด ณ ห้อง
ประชุมออมทรัพย์ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยำ จ ำกัด 
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17 มกรำคม 2565 
โรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน) ขอแสดงควำมยินดีกับ  
1.นำงลักษณำ จันธิมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน (บ้ำนบัวสถำน) ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศผู้บริหำร

สถำนศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  
2.นำงประจิน เครืออินทร์ ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ดีเด่น  
3.นำงรัชนี ธงสัตย์ ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศครูผู้สอน กำรศึกษำปฐมวัยดีเด่น  
4.นำงสำวภัทรำวดี นวลแจ่ม ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนำฏศิลป์

ดีเด่น  
5.นำยวิทวัส บัวบำน ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศครูอัตรำจ้ำงทั่วไปดีเด่น  
จำกทำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ตำมโครงกำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี 2564 
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3 มีนำคม 2565 
นำงลักษณำ จันธิมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน (บ้ำนบัวสถำน) พร้อมด้วยรองผู้อ ำนวยกำรนำงสำว

จันทร์ฉำย ศรีธนะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มียอดสะสมออมทรัพย์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 สูงที่สุดของ
ระดับชั้น ในกิจกรรมออมทรัพย์ควำมดี “ประหยัดด้วยกำรออม เตรียมพร้อมในชีวิต เก็บออมวันละนิด สร้ำงชีวิตที่
ม่ันคง” และกล่ำวให้โอวำทเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรออมโดยกำรน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ ำวัน 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 110 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 พฤษภำคม 2565 
พระธำตุขิงแกงมินิมำรำธอน ว่ิงด้วยพลังศรัทธำ ครั้งที่ 2 มอบโล่รำงวัล ยอดธำตุทองค ำ ให้แก่  
1.นำงลักษณำ จันธิมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน)  
2.นำงสำวจันทร์ฉำย ศรีธนะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน) 
3.นำงเอมพิกำ ใจกล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน)  
4.นำงสำวภัทรำวดี นวลแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน) 

เป็นผู้สนับสนุนและผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อวัดพระธำตุขิงแกง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน้า 111 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
      1. นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย  คร ู  ประธานกรรมการ 
      2.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอารียา  ตาบุญใจ ครู   รองประธาน 
      3.นางกัลยา  ใจแสวง   คร ู  กรรมการ 
      4.นายกิตติพงษ์   สมภาร   คร ู  กรรมการ 
       5.นางสาวอัจฉรา   ใจกล้า  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
       6. นายอดุลย์  ยศสละ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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