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รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
(Self-Assessment Report: SAR) 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร  เขต  2 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : SAR)  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ปีการศึกษา 2564  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท  สภาพ  และความต้องการของ
สถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการด าเนินงานของสถานศึกษา  โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของ
สถานศึกษา  และมุ่งเน้นตอบค าถาม  3  ข้อ  คือ  1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด  
2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง  และ  3)แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม
เป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน  
3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียน  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : SAR)    
จะเป็นสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

 

          

       นายยุทธนา  หงสไกร 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ข้อมูลท่ัวไป 5 
 ข้อมูลผู้บริหาร 8 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 8 
 ข้อมูลนักเรียน 10 
 สรุปข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 11 
 สรุปข้อมูลของสถานศึกษา 12 
ส่วนที ่2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 13 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 14 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 20 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 23 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 26 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 33 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 37 
ภาคผนวก  
      ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา  
      โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย  
      โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา  
      โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ RT  NT  O-net 
      ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
       ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

       ประกาศค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 

       บันทึกการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา  
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บทสรปุของผูบ้ริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ระดับปฐมวัย 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
          โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตามโครงการหนูน้อย
คนเก่ง ระดับปฐมวัย โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ระดับ
ปฐมวัย โครงการหนูน้อยคนดี ระดับปฐมวัย โครงการ
หนูน้อยอารมณ์ดี ระดับปฐมวัย และโครงการสังคมของ
หนูระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ 
ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์และจิตใจ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆในการปลูกฝัง
ด้านสติปัญญา มี สุขนิ สัยท่ีดี ให้ เ ด็กมีวินัย ความ
ตระหนักรู้คุณค่า ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนเองนับถือ และสามารถปรับตัวให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และจากผลการด าเนินกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆส่งผลให้ เด็กมีความพร้อมใน
การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  
          โรงเรียนวัดอุเบกขารามด าเนินการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความสอดคล้องกับ
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย 
ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ สอดคล้องกับบริบท
ของ ท้อ ง ถิ่ น และ ชุ มชน  โ ดยออกแบบก า ร จั ด
ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จัดให้มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน และ
ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์
และจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างรอบด้าน เพื่อส่งผลให้
เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา  

คุณภาพของเด็ก 
          โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็ก โรงเรียนจัดอาหารเสริมให้กับเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์ โดยจัดอาหารเสริมให้นอกเหนือจากท่ี
รับประทานอาหารกลางวันปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนจัดท าสนามเด็กเล่นส าหรับ เ ด็ก 
เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เหมาะสมกับช่วงวัย และจัด
ครูเพียงพอกับช้ันเรียนโดยน าครูท่ีไม่ได้จบตรงตาม
วิชาเอกปฐมวัยเข้ารับการอบรมในการจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญต่อไป 
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ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
          โรงเรียนส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิด
ประสิทธิผล โดยมีคุณครูรุ่งรวี  รอดมณี  คุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังไปยังเด็กต่อไป  ได้เป็นแบบอย่างท่ีดี
และน า  
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           โรงเรียนควรจัดการส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ท้ังในระดับ
กลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อส่งผล
ให้กระบวนการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญพัฒนาต่อไป 

 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมให้จัดท าสารสนเทศด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและให้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กต่อไป ก าหนดแผนพัฒนาครู
เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัย ท่ีดีและทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูจะได้น าความรู้แปลกใหม่มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน ควรขอความร่วมมือจากภายนอกเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนส่ือให้หลากหลาย
เพิ่มขึ้น ด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียน 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
          โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมด้วยกระบวนการของวงจรเดมมิ่ง PDCA มาใช้เป็น
หลักในการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดอุเบกขารามเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รวมถึงรูปแบบการ
บริหารงานโรงเรียนเน้นการส่งเสริมให้คณะครูพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตามโครงการส่ง เสริมความเป็นเ ลิศด้านความรู้
ความสามารถของครูและนักเรียน ส่งเสริมให้ครูจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่ง
การเรียนรู้โดยการจัดป้ายนิเทศความรู้ท่ีเปล่ียนแปลง
ข้อมูลอยู่ เสมอ พร้อม ท้ังสนับสนุนอุปกร ณ์ทา ง
เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทีวี ทุกห้องเรียน 
ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีทีมีในห้องเรียนอย่างคุ้มค่า
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจากผลการ
บริหารและการจัดการตามท่ีกล่าวข้างต้นโรงเรียนวัด
อุเบกขารามเป็นท่ียอมรับต่อชุมชน 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ โรง เรียน
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง           จัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิ สัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของ  สถานศึกษา            
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผล การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ครูได้น าการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

คุณภาพผู้เรียน 
          โรงเรียนควรด าเนินการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้โรงเรียนท่ีมีบริบทท่ีมี 
ความสอดคล้องกัน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ   
จัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนควรด าเนินการโครงการ PLC อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าให้ครูทุกคนร่วมกันท า PLC ในกลุ่ม
สาระท่ีควรพัฒนา และน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น และผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับพื้นฐาน (O-NET ) ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ และมีค่า
ผลการพัฒนาการสูงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
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ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับนักเรียน มีการน าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนควรด าเนินการโครงการ PLC อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าให้ครูทุกคนร่วมกันท า PLC  ในกลุ่ม
สาระท่ีควรพัฒนา และน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น และผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับพื้นฐาน (O-NET ) ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ และมีค่า
ผลการพัฒนาการสูงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น และมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัยความรับผิดชอบของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ประสิทธิภาพ ควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานให้
ต่อเนื่อง  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โรงเรียนมุ่งก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม่ าเสมอควบคู่ไปกับการน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้สอดรับกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของท้องถิ่น ผู้ปกครอง และผู้เรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 
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ส่วนที่  1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2479 ในสมัย นายก าแพง ตามไท 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชรในสมัยนั้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 
800 บาทโดยได้แยกการด าเนินการพัฒนาในด้านอาคารและสถานท่ี    ดังต่อไปนี้ 
 ในอดีตโรงเรียนวัดอุเบกขาราม เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 - 4 ใช้ศาลาวัดเป็นท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ทางโรงเรียนและกรรมการโรงเรียนในสมัยนั้น เห็นว่าสถานท่ี
ของโรงเรียนต้องอาศัยศาลาวัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พื้นท่ีของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการ
และไม่มีสนามให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกก าลังกาย จึงได้มีการขยายพื้นท่ีและได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
ช่วยกันบริจาคท้ังเงินและท่ีดิน ดังนี้ 
  - นายกวัก นางเชย ค าตรง บริจาคท่ีดินประมาณ 1 ไร่ 
  - นายนิยม นางบัวไหล โพธิ์ศรี ซื้อท่ีดินบริจาค 1 ไร่เศษ เป็นเงิน 6,000 บาท 
  - นายเฉลา นางซ้ า นายปล่ัง นางกี โพธิ์ศรี บริจาคท่ี 1 ไร่เศษ 
 ปัจจุบันเปิดท าการสอนต้ังแต่ ช้ัน อนุบาล 1 ถึง  มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยมีนายยุทธนา หงสไกร                   
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1.1 ประวัติโรงเรียนอุเบกขารามโดยสังเขป โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 23 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ.2479 ในสมัย นายก าแพง ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชรในสมัยนั้น โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 800 บาทโดยได้แยกการด าเนินการพัฒนาในด้านอาคารและสถานท่ี 
ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 การจัดหาท่ีดิน 
   ในอดีต โรงเรียนวัดอุเบกขารามเปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-4 เป็นท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2510 ทางโรงเรียน และกรรมการโรงเรียนในสมัยนั้น เห็น
ว่าสถานท่ีของโรงเรียนต้องอาศัยศาลาวัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พื้นท่ีของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและไม่มีสนามให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกก าลังกาย จึงได้มีการขยายพื้นท่ีและได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชน ช่วยกันบริจาคท้ังเงินและท่ีดิน  
  1.1.2 การจัดหา จัดสร้างอาคารเรียน 

1) พ.ศ. 2509 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
2) พ.ศ. 2514 อาคารเรียนแบบ ป.1 จ ขนาด 3 ห้องเรียนใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน  

90,000 บาท 
3) พ.ศ. 2515 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 

120,000 บาท 
4) พ.ศ. 2514 บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 

60,000  บาท 
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5) พ.ศ. 2517 บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน  
60,000  บาท 

6) พ.ศ. 2518 โรงฝึกงาน แบบ 312 ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 17.50 เมตร ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 60,000 บาท 

7) พ.ศ. 2520 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 
300,000  บาท    

8) พ.ศ. 2522 อาคารห้องสมุดเอกเทศ ขนาด 1 ห้องเรียนได้รับบริจาคโดยไม่ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 72,000 บาท 

9) พ.ศ. 2527 ถังน้ าซีเมนต์แบบ ฝ.30 พิเศษ ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 30,000   บาท 
10) พ.ศ. 2528 เรือนเพาะช า แบบ พ.1 ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 10,000 บาท 
11) พ.ศ. 2529 สนามวอลเลย์บอล ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 65,000 บาท 
12) พ.ศ. 2532 ส้วมแบบสปช. 601/26 จ านวน 2 หลัง ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็น เงิน 

100,000 บาท (หลังละ 50,000 บาท) 
13) พ.ศ. 2533 ถังน้ าซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 65,000 บาท 
14) พ.ศ. 2538 สนามบาสเกตบอล ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 127,987 บาท 
15) พ.ศ. 2539 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ช้ัน ใช้งบประมาณแผ่นดิน 

เป็นเงิน 1,640,000 บาท 
16) พ.ศ. 2540 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า บริจาคเงิน ก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียนปู

ด้วยหินแกรนิต เป็นเงิน 67,000 บาท 
17) พ.ศ. 2541 ส้วมแบบสปช. 601/26 ขนาด 4 ท่ีนั่ง ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 

111,000 บาท 
18) พ.ศ. 2542 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่า บริจาค

เงินสร้างรั้วโรงเรียน เป็นเงิน 27,500 บาท 
19) พ.ศ. 2558 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 ปรับปรุง ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ช้ัน ใช้

งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 3,330,000 บาท 
20) พ.ศ.2564  โรงอาหาร 84 ท่ีนั่ง  งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 809,000 บาท 

   
 การยุบรวมโรงเรียน 
  วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรได้ประกาศ เลิก
ล้มโรงเรียนบ้านโนนทัน โดยทรัพย์สินมอบให้โรงเรียนวัดอุเบกขารามควบคุมดูแล 
  วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ได้ประกาศรวม
โรงเรียนบ้านหนองขามเป็นสาขาโรงเรียนวัดอุเบกขาราม โดยใช้ช่ือว่า โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สาขาบ้านหนองขาม 
และวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ได้ประกาศเลิกล้มโรงเรียน
วัดอุเบกขาราม สาขาบ้านหนองขาม ดังนั้นทรัพย์สินจึงให้โรงเรียน  วัดอุเบกขารามควบคุมดูแล 

 
ที่ต้ัง 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ท่ีต้ังเลขท่ี 111 หมู่ 6 ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีพื้นท่ีจ านวน  9  ไร่ 3 งาน  2 ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่ ระดับประถมศึกษามีเขตพื้นท่ีบริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 3 บ้านเนินพลับ หมู่ท่ี 4 บ้านหนอง
ขาม หมู่ท่ี 6 บ้านถนนใหญ่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 8 บ้านโนนทัน และระดับมัธยมศึกษามีเขตพื้นท่ีบริการ 
8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านโนนดุม หมู่ท่ี 3 บ้านเนินพลับ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม หมู่ 5 บ้านตีนดง หมู่ท่ี 6 บ้าน
หัวถนนใหญ่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 8 บ้านโนนทัน  และหมู่ท่ี 9 บ้านหนองกระทุ่มน้อย  

โทรศัพท์   055-865118          
Website : www.ubekschool.ac.th   
E-mail    :   ubek.school@gmail.com 
ห่างจากอ าเภอคลองขลุง  จ านวน   18 กิโลเมตร 

 ห่างจากจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน   32 กิโลเมตร 
 ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน   12  กิโลเมตร 
 

เขตบริการของโรงเรียน 
เขตบริการของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ประกอบด้วย เขตพื้นท่ีการปกครองจ านวน 1 ต าบล 5 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ท่ี 3 บ้านเนินพลับ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 6 บ้านถนนใหญ่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 8 บ้าน
โนนทัน 

 
เศรษฐกิจ 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ มีประชากรประมาณ 1,350 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดอุเบกขาราม  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ  

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  40,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 4 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

อย่างดี แต่โรงเรียนมีบริเวณพื้นท่ีต่ า น้ าท่วมสนามและห้องเรียนในฤดูฝน เป็นอาคารเก่าและช ารุด ส่ือ/ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
ผู้ปกครองของนักเรียนมีฐานะยากจน  และไม่ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานเท่าท่ีควร  

 
สาธารณสุข 
ในเขตบริการของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้ 

โรงพยาบาลรัฐบาล        1 แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1 แห่ง 
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แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ  
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบท่ีเอื้ออ านวยต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
ตาราง แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ 

ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1. อบต.หัวถนน 
2. ห้องนาฏศิลป์ 2. วัดอุเบกขาราม 
3. แปลงเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เตาเผาถ่าน  
5. โรงเล้ียงไก่  
6. โรงเห็ด  
7. โรงอาหาร  

  
ข้อมูลผู้บริหาร 
 นายยุทธนา หงสไกร โทรศัพท์ ๐๘๕ ๐๓๒๒๙๕๗  e-mail Pichaiyudh@gmail.com  วุฒิการศึกษา
สูงสุด วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี 4  เดือน 
 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศกึษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผูส้อน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอืน่ๆ 
ปีการศึกษา 2564 1 15 - 1 3 

 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ช่ือ-สกุล บุคลากร วุฒิการศึกษา 
ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.นายยุทธนา  หงสไกร     1 
2.นายประหยัด  ขันกสิกรรม   1   
3.นายเอนก  แสนวงษ์    1  
4.นายวุฒิพร  หนูหน่าย   1   
5.นายสินทารา  เกษแก้ว    1  
6.นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี    1  
7.นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์   1   
8.นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน   1   
9.นางสาวอังคาร  สุริยนต์          1   
10.นางสาววันวิสาข์  บูชา   1   
11.นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน   1   
12.นางสาวจันทกานต์  ช านิ   1   
13.นางสาววิสุตา  ก้อนค า   1   
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ช่ือ-สกุล บุคลากร วุฒิการศึกษา 
ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

14.นายจักรินทร์  จรัสศร ี   1   
15.นางสาวอาริยา สอนลา    1   
16.นางสาวพชรกมล  ค าปัน   1   
17.นายวันชัย  บริรักษ์   1   
18.นายอลงกรณ์  โพธ์ิเหมือน   1   
19.นายเกษมสันต์  รุ่งเรือง 1     

รวม 1 - 14 3 1 

 3)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ชื่อ-สกุล บุคลากร 
สาขาวิชาท่ีจบ 

(ใส่ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก)  
วิชาท่ีสอน ชั้นที่สอน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์)  

1.นายยุทธนา  หงสไกร วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แนะแนว ป.5-ป.6 5 
2.นายประหยัด  ขันกสิกรรม คบ.อุตสาหกรรมศลิป ์ ทุกรายวิชา ป.1 18 
3.นายเอนก  แสนวงษ์ คบ.ประถมศึกษา ทุกรายวิชา ป.2 18 
4.นายวุฒิพร  หนูหน่าย คบ.ภาษาอังกฤษ ทุกรายวิชา ป.2 – ม.2 17 
5.นายสินทารา  เกษแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณ ป.4-ม.3 20 
6.นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี คบ.ปฐมวัย ปฐมวัย อ.3 30 
7.นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์ วท.บ.วัสดุศาสตร์ ทุวิทยาศาสตร์ ป.3-ม.3 30 
8.นางสาวแก้วสุดา  เท่ียงวัน คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-ม.3 25 
9.นางสาวอังคาร  สุริยนต์        คบ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ม.1-ม.3 18 
10.นางสาววันวิสาข์  บูชา คบ.มนุษย์ศาสตร์ นาฎศิลป์ไทย ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.4-ม.3 21 
11.นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน ศศบ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.4-ม.3 21 
12.นางสาวจันทกานต์  ช านิ คบ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ป.3-ป.6 18 
13.นางสาววิสุตา  ก้อนค า คบ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4-ม.3 21 
14.นายจักรินทร์  จรัสศร ี วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขและพลศึกษา - - 
15.นางสาวอาริยา สอนลา  คบ.ปฐมวัย ปฐมวัย - - 
16.นางสาวพชรกมล  ค าปัน บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฐมวัย อ.1-อ.2 30 
17.นายวันชัย  บริรักษ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขและพลศึกษา ป.3 – ม.3 20 
18.นายอลงกรณ์  โพธ์ิเหมือน วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - - 
19.นายเกษมสันต์  รุ่งเรือง - - - - 
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ข้อมูลนกัเรยีน 
 1)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2564  รวม 122 คน 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

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

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง  1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 12 

เพศ 
ชาย 2 5 2 9 5 4 7 7 3 4 30 7 5 7 19 58 
หญิง 0 4 5 9 6 4 9 5 9 2 35 7 9 4 20 64 

รวม  2 9 7 18 11 8 16 12 12 6 65 14 14 11 39 122 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 2 9 7 18 11 8 16 12 12 6 65 14 14 11   

  

 2)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ช้ันอนุบาล 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 - 2564 
ระดับ 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 

(ลดลง/เพ่ิมข้ึน)  2561 2562 2563 2564 
อ.1 5 1 3 2 -1 

อ.2 8 10 6 9 +3 
อ.3 17 9 12 7 -5 
ป.1 9 18 6 11 +5 
ป.2 12 10 16 8 -8 
ป.3 4 12 14 16 +2 
ป.4 16 4 13 12 -1 
ป.5 12 18 4 12 +8 
ป.6 10 14 17 6 -11 
ม.1 9 10 14 14 - 
ม.2 13 8 9 14 +4 
ม.3 13 14 9 11 +2 
รวม 128 128 123 122  
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สรุปข้อมูลทั่วไปของสถานศกึษา 
ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

1.1  ข้อมูลนักเรียน   
จ านวนเด็ก 18  
จ านวนผู้เรียน 104 (มัธยม  39 คน) 

1.2  ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา 1  
ครูปฐมวัย 2  
ครูประถมศึกษา 7  
ครูมัธยมศึกษา 6  
บุคลากรสนับสนุน 2  
นักการภารโรง 1  

1.3  จ านวนหอ้ง   
ห้องเรียนปฐมวัย 3  
ห้องเรียนประถมศึกษา 6  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา 3  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
ห้องสมุด 1  
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สรุปข้อมูลส าคญัของสถานศกึษา 
ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

2.1  การศึกษาปฐมวัย   
อัตราส่วน  ครู  ต่อ  เด็ก 1  :  21  
อัตราส่วน  ห้อง  ต่อ  เด็ก 1  :  7  
จ านวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน 

  ไม่ครบช้ัน   ในระดับช้ัน อ.1 และ อ.2 
 

2.2  ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน  ครู  ต่อ  ผู้เรียน 1  :  12  
อัตราส่วน  ห้อง  ต่อ  ผู้เรียน 1  :  12  
จ านวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน 

 ไม่ครบช้ัน   ในระดับช้ัน อ.1 และ อ.2 
 

2.3  ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน  ครู  ต่อ  ผู้เรียน 1  :  6  
อัตราส่วน  ห้อง  ต่อ  ผู้เรียน 1  :  11  
จ านวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน 

  ไม่ครบช้ัน   ในระดับช้ัน อ.1 และ อ.2 
 

2.4  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
การศึกษาปฐมวัย 100.00  
ระดับประถมศึกษา 83.33  
ระดับมัธยมศึกษา 63.63  

2.5  จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนจริงในปีการศึกษาที่
ประเมิน 

  

การศึกษาปฐมวัย 200  วัน 17 พฤษภาคม 2564 
- 

25 มีนาคม  2565 
ระดับประถมศึกษา 200  วัน 
ระดับมัธยมศึกษา 200  วัน 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2.1  ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2564 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก ดี      
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี      
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี      

สรุปภาพรวม ดี ดีเลิศ 
 
 ระดับปฐมวัย  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
ค าช้ีแจง 

1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  มาตรฐานท่ี  1 – 3 
2. มาตรฐานท่ี 1 – 3 ประเมินผลระดับคุณภาพตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน แล้วท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับระดับ

คุณภาพท่ีได้ 
3. เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับ 5 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเย่ียม 
  4 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
  3 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
  2 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง 
  1 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก      
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   

     

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้   

     

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม   

     

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้   

     

สรุปภาพรวมของค่าเป้าหมาย ดี 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ดีเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้        

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้   

     

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม   

     

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้        

คะแนนรวม 15 4    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 4.75 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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แผนการด าเนินการ 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการวางแผนการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัว
บ่งช้ี ของมาตรฐาน จัดท าโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และ ด้านสติปัญญา 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 

พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ก าหนดเป้าหมายไว้ในมาตรฐานของสถานศึกษา คือ อยู่ใน
คุณภาพระดับดี  โรงเรียนได้ด าเนินโครงการพัฒนานักเรียนปฐมวัยตามมาตรฐาน ดังนี้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตาม
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหนูน้อยตรวจสุขภาพ  โดยครูประจ าช้ันได้มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  เช่น  ตรวจเล็บ  ผม  หู  ความสะอาดของร่างกายเป็นประจ าทุกสัปดาห์ กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงเดือน
ละ 1 ครั้ง  เพื่อดูความก้าวหน้าการเจริญเติบโตของนักเรียน  กิจกรรมนอนกลางวันอย่างเพียงพอ วันละประมาณ 2 
ช่ัวโมง  กิจกรรมรับประทานอาหารครบ  5  หมู่  โดยโรงเรียนวัดอุเบกขารามได้ จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
รับประทานท่ีโรงเรียนเน้นเมนูอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายครบ  5  หมู่  นอกจากอาหารแล้วยังมีขนมไทย  และ
ผลไม้เสริมให้กับนักเรียน  กิจกรรมด่ืมนม  โรงเรียนได้รับอาหารเสริมนมส่งเสริมจากรัฐบาลโดยให้นักเรียนได้ด่ืมนม
ก่อนกลับบ้านเป็นประจ าทุกวัน  สอนให้เด็กสังเกตคุณภาพของนมว่าบูดหรือเสียหรือไม่  ช่วงปิดภาคเรียนมีนมให้
นักเรียนได้กลับไปด่ืมช่วงปิดเทอมทุกคนส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จัดกิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ  ให้เด็กได้เคล่ือนไหวพื้นฐาน  เช่น  เคล่ือนไหวประกอบเพลง  เค ล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์  และ
เคล่ือนไหวประกอบค าบรรยาย ครูจัดกิจกรรมกลางแจ้งตามตารางการจัดกิจกรรมประสบการณ์ประจ าวันทุกวัน  ให้
เด็กได้ออกก าลังเคล่ือนไหวร่างกาย  การเล่นพื้นบ้าน  และเล่นเกมต่าง ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนเคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  กิจกรรมแปรงฟันล้างมือ  จัดกิจกรรมให้ส่งเสริมให้เรียน
รักษาสุขภาพอนามัยล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม  ให้นักเรียนแปรงฟันหลังจากท่ี
รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  โดยโรงเรียนจัดหาแก้วน้ า  แปรงสีฟัน  ยาสีฟันให้กับนักเรียนทุกคน  ส่งผลให้
ผู้เรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  จัดการประชุมผู้ปกครองให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพเด็กจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่ิงเสพติด   ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย 
อุบัติเหตุ  ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองในสถานการณ์โรคโควิด – 19  มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน  
มีเจลล้างมือไว้ตามจุดบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่โรงเรียน โรงเรียนได้ท าการ
ประเมินพัฒนานักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม จากการปฏิบัติจริง สอบถาม-สัมภาษณ์  ส่งผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม 
และ สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย  ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19  มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายโดยครูและ
ผู้ปกครองประสานความร่วมมือกันโดยผู้ปกครองจะดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกาย ออกก าลังกายอยู่ท่ีบ้าน 

จากผลการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อย
ละ 95.46  ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด สูงกว่าเกณฑ์ นั่นคือ จากจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 17 คน นักเรียน 1 คน มีพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  5.88  มีนักเรียน 16 คน 
พัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  94.12   
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1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ก าหนด
เป้าหมายไว้ในมาตรฐานของสถานศึกษา คือ อยู่ในคุณภาพระดับดีเลิศ ได้พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
โรงเรียนก าหนดไว้ โดยด าเนินโครงการหนูน้อยอารมณ์ดี  จัดกิจกรรมต่างดังนี้  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนเป็นประจ า
ทุกเช้าก่อนเริ่มกิจกรรมต่าง ๆประจ าวัน  เป็นการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิอยู่กับตัวเองควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  นักเรียนจะไหว้พระแบบย่อก่อนนอนกลางวันทุกวันและสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์ทุกวัน
ศุกร์โดยใช้แบบสวดมนต์แบบย่อของเด็กอนุบาล  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  เด็กไปเคล่ือนไหวร่างกายตามแบบ
ต่าง ๆ  เช่น  เคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์  เพลง  จังหวะ  และดนตรี  การเคล่ือนไหวเลียนแบบแสดงท่าทาง  และ
การเคล่ือนไหวตามจินตนการ  สนับสนุนให้เด็กได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีการเคล่ือนไหว  ส่งผลให้เด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับย้ังชั่งใจ  ท าให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัย เกิดความสนุกสนาน มีสุขภาพจิตดี  ช่ืนชมเสียงดนตรี รักการเคล่ือนไหว และออกก าลังกาย โดยเด็ก
ได้แสดงความสามารถมีความกล้าแสดงออกเต้นประกอบเพลงกิจกรรมของโรงเรียนวันคริสมาส  ได้  กิจกรรม
สร้างสรรค์  จัดให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ  ได้แก่  การวาดภาพ  ระบายสี  การเป่าสี  พับสี  
ขูดสี  หยดสี  การน าวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  น าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้  ส่งผล
ให้ผู้เรียนรู้จักการอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น  ช่ืนชมและ
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม
การเล่นพื้นบ้าน  เช่น  รีรีข้าวสาร  มอญซ่อนผ้า  งูกินหาง  ยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วย  กิจกรรมเล่า
นิทานให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียนและจัดมุมหนังสือนิทานให้นักเรียนได้อ่าน  โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้เข้าร่วมโครงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนล าปลายมาสพัฒนา  จังหวัดบุริรัมย์  โดยน า
กิจกรรมจิตศึกษามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนได้ท าการประเมินพัฒนานักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม จากการปฏิบัติจริง 
สอบถาม-สัมภาษณ์ และทดสอบ  ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19  มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจในกรณี
ท่ีโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายช้ินงานศิลปะสร้างสรรค์เน้นวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นให้นกัเรียน
ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง  ช้ินงานท่ีมอบหมายเน้นการไม่สร้างภาระให้กับผู้ปกครอง  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านอารมณ์จิตใจ  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิด
เป็นร้อยละ 94.51  ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด สูงกว่าเกณฑ์ นั่นคือ  จากจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 17 คน นักเรียน 1 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  5.88 มีนักเรียน 
1 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ  5.88  88 มีนักเรียน 15 คน มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  88.24   
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1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ก าหนด
เป้าหมายไว้ในมาตรฐานของสถานศึกษา คือ อยู่ในคุณภาพระดับดีเลิศ ได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป
มาตรฐาน โดยจัดท าโครงการสังคมของหนู  จัดกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  จัดกิจกรรมตอนเช้าตอนเข้า
แถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ก่อนนอน  และสวดมนต์อนุบาลวันศุกร์สุดสัปดาห์อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์  
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  กิจกรรม
เวียนเทียน  กิจกรรมลอยกระทง  รวมถึงกิจกรรมวันส าคัญอื่น ๆ  เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรม
วันพ่อ  กิจกรรม  วันภาษาไทยและยาเสพติด  เด็กจะได้ฝึกฝนระเบียบวินัยของโรงเรียนและห้องเรียน  ฝึกยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ส่งผลให้ผู้เรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  จัดเวรรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บ
อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น  ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  
กิจกรรมพิจารณาอาหาร  ท่องบทพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน  กิจกรรมนิทานคุณธรรม  จัดมุม
หนังสือนิทานไว้ในห้องเรียน  ฝึกให้เด็กเล่านิทานให้เพื่อนฟัง  ดูส่ือการสอนนิทานจาก www.youtube.com  
กิจกรรมจิตอาสา  เก็บขยะพัฒนาโรงเรียน  ปิดน้ าและไฟทุกครั้งหลักเลิกใช้  ส่งผลให้ผู้เรียนประหยัดและพอเพียง มี
ส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  กิจกรรมข้อตกลงของเรา  สร้างข้อตกลงของห้องเรียน  กิจกรรม
พี่ช่วยน้อง  ให้นักเรียนช้ันอนุบาลฝึกดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักรักเมตตาเด็กท่ีเล็กกว่า  เช่น  พาน้องเข้าห้องน้ า  
แบ่งปันอุปกรณ์ของใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง กิจกรรมเข้าแถวเข้าคิว  ฝึกให้นักเรียนเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง  เช่น  เข้าแถวรับงานจากครู  เข้าแถว
รับประทานอาหาร  เข้าแถว  รับนมอาหารเสริม  กิจกรรมจัดของ  เก็บของเข้าท่ีส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันและช่วยเหลือตนเองได้ ฝึกฝนระเบียบวินัย  รู้จักเก็บของเข้าท่ีให้ถูกต้องเหมาะสมในท่ีท่ีจัดไว้ให้ เช่น เก็บ
ของใช้ส่วนตัว ของเล่น อุปกรณ์  ฝึกฝนพัฒนากล้ามเนื้อมือ ใส่รองเท้า แต่งตัว ติดกระดุม เข้าห้องน้ า ห้องส้วมด้วย
ตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  โรงเรียนได้ท าการประเมิน
พัฒนานักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม จากการปฏิบัติจริง สอบถาม-สัมภาษณ์  ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19  
มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในกรณีท่ีโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับผู้ปกครองให้นักเ รียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามกิจวัตรประจ าวันภายในครอบครัว  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านสังคม  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อย
ละ 92.50  ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด สูงกว่าเกณฑ์ นั่นคือ จากจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 17 คน นักเรียน 1 คน มีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  5.88  มีนักเรียน 16 คน มี
พัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  94.12   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้   
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 

พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  โรงเรียน                                                 
วัดอุเบกขาราม ก าหนดเป้าหมายไว้ในมาตรฐานของสถานศึกษา คือ อยู่ในคุณภาพระดับดี  จากการพัฒนานักเรียน 
ได้ด าเนินโครงการหนูน้อยคนเก่ง  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการสอนรูปแบบ PBL  หน่วยเมล็ดน้อยแปลง
ร่าง  และหน่วยของเล่น  ท าให้นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้กิจกรรมด าเนินไป
ในแนวทางท่ีถูกต้องส่งผลให้ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหาค าตอบ กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนสัปดาห์ละ 
1 การทดลอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจในเรื่อง ง่ายๆ ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
กิจกรรมเพาะกล้าไม้แบบระบบปิด  นักเรียนมีสนใจแสวงหาความรู้ซักถามข้อสงสัย  เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์  การปลูก
ผัก  เรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ  กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน  เลือกหนังสือนิทานท่ีเด็กสนใจฝึกฝนเล่านิทานจนสามารถเล่านิทาน
ประกอบภาพตามจินตนการให้ผู้อื่นฟังเรื่องราวได้  ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับ
วัย  กิจกรรมเกมการศึกษา  สร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมหนังสือ มุมไม้บล็อก และ
จัดท าส่ือท่ีหลากหลายส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา การส่ือสาร ทักษะการคิดและการแสวงหาความรู้ของนักเรียน  
โรงเรียนได้ท าการประเมินพัฒนานักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม จากการปฏิบัติจริง สอบถาม-สัมภาษณ์  และ
ทดสอบ  ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19  มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในกรณีท่ีโรงเรียนหยุดการเรียนการ
สอนโดยร่วมมือกับผู้ปกครองให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านงานบ้าน งานสวน งานครัว 

  
จากผลการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็น

ร้อยละ 91.43  ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด สูงกว่าเกณฑ์ นั่นคือ  จากจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 17 คน นักเรียน 1 คน มีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  5.88  มี
นักเรียน 1 คน มีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  5.88  มีนักเรียน  11  คน  มีพัฒนาการด้าน
สังคมอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ  64.71  มีนักเรียน  4  คน  มีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิด
เป็นร้อยละ  32.53         

ผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

จุดเด่น 
 ในปีการศึกษา  2564  โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้น ากิจกรรมจิตศึกษา  และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  ส่งผลให้ผู้เรียนมีจุดเด่นในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านร่างกาย  นอกจากกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมพื้นฐานตามหลักสูตร
ท่ีต้องจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเป็นประจ าทุกวัน  เมื่อโรงเรียนได้น ากิจกรรมจิตศึกษาเข้ามาปรับใช้ท าให้มีการท า
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โยคะเข้ามาเพิ่มเติม  เป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบและให้ความสนใจให้ความร่วมมือท ากิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการร่างกายเหมาะสมตามวัย 

ด้านอารมณ์-จิตใจ  กิจกรรมจิตศึกษาส่งผลให้ผู้เรียน  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ไม่เปรียบเทียบผลงานของ
ตัวเองกับผู้อื่น  แต่รู้จักช่ืนชมยินดีกับผู้อื่น  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีสมาธิจดจ่อในการท างาน   

ด้านสังคม  เด็กมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  มีจิตอาสา  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
ด้วยการใช้ความรุนแรงลดลง  พูดค าหยาบคายลดลง  รับผิดชอบท างานท่ีรับมอบหมายจนแล้วเสร็จ 

ด้านสติปัญญา  จากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ความ
ค าถาม  และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการแสวงหาค าตอบ  ผู้เรียนสามารถพูดสรุปความคิดรวบยอดความรู้ท่ี ได้รับ
จากศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
จุดท่ีควรพัฒนา/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
          1)  จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรจัดครูข้าราชการครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนและส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   

2)  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยคนเก่ง ระดับปฐมวัย โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ระดับปฐมวัย 

โครงการหนูน้อยคนดี ระดับปฐมวัย โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี ระดับปฐมวัย และโครงการสังคมของหนูระดับปฐมวัย 
เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆในการปลูกฝังด้านสติปัญญา มีสุขนิสัยท่ีดี ให้เด็กมีวินัย ความตระหนักรู้คุณค่า ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือ และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไปได้ 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

กิจกรรมต่าง ๆ นั้น สามารถสืบค้นได้จากรายงานสรุปโครงการหรือกิจกรรม/ ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน/ 
แบบสรุปผลการจัดการศึกษา SAR DATA ของโรงเรียน/ แบบประเมินพัฒนาการ/ เอกสาร ปฐ.02/1-3 เกียรติบัตร/ 
รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ / สอบถามนักเรียนและผู้รับผล Impact/ รายงานแบบสอบถาม/ และรวมถึงการสังเกตจาก
พฤติกรรมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนเชิงประจักษ์ 
 
นวัตกรรมที่น ามาใช้ 
 กิจกรรมจิตศึกษา  และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น    

     

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน         
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์    

     

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ   

     

2.5  ให้บริการส่ือ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  และส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์    

     

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    

     

สรุปภาพรวมของค่าเป้าหมาย ดี 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ดีเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น         

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน         
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์         
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ   

     

2.5  ให้บริการส่ือ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์         

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม         

คะแนนรวม 60     
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 5 

ระดับคุณภาพ ดียี่ยม 
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2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน    
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน   : 
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามด าเนินการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์และจิตใจ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมให้การด าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้ปกครอง คณะครู 
โรงเรียน ชุมชน มีการประชุมผู้ปกครอง ช้ีแจงความเข้าใจ และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
 ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน   : 
 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๓ ช้ันเรียน คือ ช้ันอนุบาล ๑ ช้ันอนุบาล ๒ และช้ันอนุบาล ๓ และมี
ข้าราชการครูวิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๑ คน และจัดครูท่ีไม่ได้จบตรงตามวิชาเอกปฐมวัยเข้ารับการอบรมในการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อให้มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน  
  
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก วิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจัดขึ้น  ส่งครูเข้าร่วมการอบรมกับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  การ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย  และการอบรมออนไลน์ตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 
  
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศให้เด็กสนใจท่ีเรียนรู้  เน้นความสะอาดของห้องเรียน   และความ
ปลอดภัยของนักเรียน  มีห้องน้ าอยู่ในห้องเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปเข้าห้องน้ าข้างนอกห้องเรียนแล้วเกิด
อันตราย  มีการจัดมุมประสบการณ์  เช่น  มุมบาทบาทสมมุติ  มุมไม้บล็อก  มุมวิทยาศาสตร์  เพื่อนให้เด็กได้เรียนรู้
ผ่านการเล่น 
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2.5  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์    
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 โรงเรียน จัดส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างรอบด้าน เช่น การจัดห้องเรียนท่ีมีห้องน้ าในห้องเรียน การจัดมุมประสบการณ์ 
การจัดของเล่นตามช่วงวัย การจัดส่ือเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอทีวี การจัดบริการน้ าด่ืมในห้องเรียน 
เครื่องเล่นในร่ม  ติดแอร์อาคารเรียนอนุบาล  รวมท้ังสนับสนุนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ท่ีเอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ในปีการศึกษา ๒๕๖4  
  
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน   : 
 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนระ ดับปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของชุมชน  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยเพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี  และจัดสภาพแวดล้อมช้ันเรียน
อนุบาลให้น่าอยู่  สะอาด  ปลอดภัย  และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จนได้รับการไว้วางใจและค าชมกับผู้ปกครองนักเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดท าสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  แต่ครูได้จัดกิจกรรม
การแจ้งเน้นการออกก าลังกาย  เช่น  เล่นเกมกลางแจ้ง  การเล่นพื้นบ้านทดแทนการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดท าสนามเด็กเล่นส าหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้เกิดการ
เรียนรู้เหมาะสมกับช่วงวัย ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ กิจกรรม 
PLC และจัดครูเพียงพอกับช้ันเรียนโดยน าครูท่ีไม่ได้จบตรงตามวิชาเอกปฐมวัยเข้ารับการอบรมในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ และส่งเสริมการจัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมทัศนศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และ กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนเพื่อส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์สืบค้นได้จาก แบบรายงานสรุปโครงการหรือกิจกรรม/ มาตรฐาน
โรงเรียน/ หลักสูตร/ วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมาย สพฐ.และ 
สพป.กพ.2/ รายงานการประเมินมาตรฐานโรงเรียน/ แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แฟ้มค าส่ังโรงเรียน/ รายงานสรุป
โครงการต่างๆ/ ผังอัตราก าลัง/   ผังการบริหารงาน/ แฟ้มรับการนิเทศ/ สภาพแวดล้อมโรงเรียนเชิงประจักษ์/ 
รายงานการประเมินพัฒนาการ/ รายงาน SAR 2561/ รายงาน SAR DATA/ รายงานผลการปฏิบัติงานของครู/ 
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บันทึกการประชุมครู /บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/ ภูมิทัศน์เชิงประจักษ์การทาสี อาคาร  บริเวณ/ 
ปฐ.02/1-3 / ระบบเทคโนโลยีเชิงประจักษ์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ าช้ันเรียน  ระบบอินเตอร์เน็ต 
เครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น/ รูปภาพกิจกรรมต่างๆ / เกียรติบัตร/ โล่รางวัล / ทะเบียนการเข้าอบรมประชุมสัมมนา/ 
รายงานการอบรมของครู และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

     

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

     

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

     

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

     

สรุปภาพรวมของค่าเป้าหมาย ดี 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ดีเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ดีเยี่ยม 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ      

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข      

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

     

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

     

คะแนนรวม 15 4    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 4.75 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 โรงเรียนวัดอุเบกขารามส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ครูเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก      มีพัฒนาการทุกด้าน วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก  
 
3.2  สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการท า
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์  มีความสุขกับการท ากิจกรรม  ได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง  กิจกรรมจิตศึกษาและ
กิจกรรมการสอนแบบ PBL  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอการให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  กล้าพูดกล้าแสดงออก  ได้เล่น
และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  
3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการนิเทศ
ภายใน โดยคณะกรรมการนิเทศจัดนิเทศการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี พูดจาไพเราะกับนักเรียน  ลดการท าโทษด้วยวิธีรุนแรง  ลดการเปรียบเทียบและการจัดอันดับช้ินงานของเด็ก  ไม่มีการให้
ดาวในสมุดการบ้านของเด็ก  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  และเต็มศักยภาพ  
และน าเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กให้เหมาะสม  เช่น  คอยแนะน าการดูยูทูปเมื่อมีภาพท่ีใช้ความรุนแรงหากเด็กท าตามจะเกิด
อันตราย  หรือกิจกรรมท่ีเด็กท าแล้วไม่มีผู้ปกครองอยู่ดูแลจะเกิดอันตราย   
  
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน  : 
 มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจะน ามาเขียนแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับตัวเด็ก  มีการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยบันทึกผลลงในแบบประเมินพฤติกรรมเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้และน าผลมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเด็กในหน่วยการสอนถัดไป และมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก  มีการ
สัมภาษณ์สอบถามเด็กจากการตรวจช้ินงาน 
 
 
 
 



25 

 

จุดเดน่ 
มีครูท่ีจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย  มีความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  ครูคุณธรรม จริยธรรม

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็ก มีภาพลักษณ์ท่ีเด็กมองเห็นว่าครูใจดี  แต่งตัวสวยงาม  พูดจาไพเราะ  น าคุณธรรมจริยธรรม 
ปลูกฝังไปยังเด็กอีกด้วย  ครูมีความสามารถในการจัดห้องเรียนให้สวยงามส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  และมีความสามารถ
ในการผลิตส่ือการสอน 
 
จุดควรพัฒนา   
 ลดภาระงานให้กับครูปฐมวัยเพื่อจะได้มีเวลาในการพัฒนาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยรวมไปถึงการดูแลความ
ปลอดภัยไม่ให้เด็กเกิดอันตรายเมื่ออยู่โรงเรียน 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามส่งเสริมโครงการหนูน้อยคนดี ระดับปฐมวัย โดยมีคุณครูรุ่งรวี รอดมณี ครูโรงเรียนวัด
อุเบกขารามได้รับโลห์รางวัล ครูไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ปี ๒๕๖๒ เป็นแบบอย่างและน าคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังไปยังเด็ก ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ท้ังในระดับกลุ่มโรงเรียน และ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อส่งผลให้กระบวนการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญพัฒนาต่อไป 
 
แหลง่ข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์สืบค้นได้จาก หลักสูตรสถานศึกษา/ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้/ รายงาน
การเยี่ยมบ้าน/ แบบรายงานวิเคราะหน์ักเรียนเป็นรายบุคคล / แฟ้มค าส่ัง/ แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ/ บันทึกท้ายแผน/ 
ช้ินงานนักเรียน/ รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ/ โครงงานนักเรียน/ รายงานวิจัยของครู/ ภาพกิจกรรม/บันทึกการประเมินพัฒนาการ/ 
/ การสอบถามเชิงประจักษ์ และการสังเกต 
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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR) ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ปีการศึกษา 2564  จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2  ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  ปกีารศกึษา 2564 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย  

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของของผู้เรียน ดี      
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี      
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดี 

     
สรุปภาพรวม ดี      

  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
ค าช้ีแจง 

4. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  มาตรฐานท่ี  1 – 3 
5. มาตรฐานท่ี 1 – 3 ประเมินผลระดับคุณภาพตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน แล้วท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับระดับ

คุณภาพท่ีได้ 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับ 5 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเย่ียม 
  4 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
  3 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
  2 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง 
  1 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเ้รียน   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา 256๔ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน        
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
     1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

     

     2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

     

     3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
       4.    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

     

     5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
     6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการงานอาชีพ      
1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
     1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
     2. ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย      
       3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

     

     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      
สรุปภาพรวมของค่าเป้าหมาย ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ดีเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
     1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ 

     

     2 .   มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

     

     3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
       4.    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
     5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
     6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการงานอาชีพ      
1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
     1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
     2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
       3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      

คะแนนรวม ๕ ๒๘ ๖   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 4.00 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
 ระดับคุณภาพ :  ดีเลศ 
 หลักฐานสนับสนุน :  

- นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน  เขียน  ภาษาไทย  ในระดับดี  ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน

(Reading Test : RT)  ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ ด้านการ
อ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๔๒ รวมท้ังสองด้านอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๕.๕๗ และมีคะแนนเฉล่ียสองด้านสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สูงกว่าระดับจังหวัด 
สูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค สูงกว่าสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 มีผลประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ความสามารถด้านภาษาไทยอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๔  
รวมท้ังสองด้านอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๗ และมีคะแนนเฉล่ียท้ังสองด้านสูงกว่าระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ 
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- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET ) วิชา
คณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา (+๒๗.๔๓) วิชา
วิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา (+๑๙.๘๔) วิชาภาษาอังกฤษมีผลการ
พัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา (+๙.๓๘)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วิชาคณิตศาสตร์มีผลการ
พัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา (+๑๑.๙๗) วิชาวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา (+๑๒.๗๖) วิชาภาษาอังกฤษมีผลการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา (+๘.๕๔) 
 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 
 ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน :  

- นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา  จากผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 8๗.๖๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- โรงเรียนมีการด าเนินโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษาไทย และคิดค านวณ  เพื่อยกระดับความสามารถให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ระดับคุณภาพ :  ดี 
 หลักฐานสนับสนุน :   

- นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
สร้างช้ินงานหรือพัฒนาช้ินงาน พัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ได้จริง ซึ่งมีกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ “Moderate Class, More Knowledge” มีการสอดแทรกการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานเข้าไปในแต่ละรายวิชาเน้นให้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะ กระบวนการ 
หรือสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
ซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการค านวณ  นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ  70.00 ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ระดับคณุภาพ :  ดี 
 หลักฐานสนับสนุน :   

- นักเรียนร้อยละ 80.๖๕ สามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตัวเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย
ได้ 

- นักเรียนร้อยละ ๘๘.๗ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 
- นักเรียนร้อยละ ๗๒.๕๘  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน ซึ่งในปี พ.ศ. 256๔  การจัดการเรียน
การสอนอยู่ในช่วงการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้ท้ังครูและนักเรียนได้มีการปรับ
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รูปแบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนการสอนออนไลน์  การเรียนการ
สอนผ่านช่องทาง google zoom การรับส่งงานผ่านระบบออนไลน์  การจัดการเรียนสอนผ่านทาง 
DLTV  หรือแม้กระท่ังการมอบหมายงานโดยให้นักเรียนได้สืบเสาะความรู้จากอินเทอร์เน็ต 

- โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เป็นการส่งเสริม
นักเรียนให้มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเป็นการเปิดการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น ให้นักเรียนพัฒนาเท่า
ทันโลกปัจจุบันซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีส าคัญใช้ติดต่อส่ือสารได้ท่ัวโลกและน าไปพัฒนาต่อยอด
ในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการฝึกทักษะความสามารถของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ความสามารถของครู
และนักเรียน  
 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
  หลักฐานสนับสนุน :  

- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดับดีขึ้นไป แยก
ตามรายวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ๖๘.๕๑ คณิตศาสตร์ ๖๓.๖๖ วิทยาศาสตร์ ๖๘.๓๕ สังคมศึกษาฯ 
๖๐.๒๙  ประวัติศาสตร์  ๗๖.๗๒ สุขศึกษา ๗๖.๓๒ ศิลปะฯ ๘๐.๒๙ การงานอาชีพฯ ๗๓.๙๒ และ
ภาษาอังกฤษ 7๐.๔๔ นักเรียนร้อยละ 7๐.๙๒ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกรายวิชาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป จากผลการประเมินแต่ละวิชาปลายปีการศึกษา ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

- โรงเรียนมีการจัดท าโครงการเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เฉ ล่ีย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โครงการยกระดับ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ความรู้ความสามารถของครูและนักเรียน  เป็นต้น 

  
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน :   

- โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมต่างๆและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของโรงเรียน ชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอก เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน ในการประกอบอาชีพ 
การด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน การปลูกผัก การ
เพาะเห็ด มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การท าอาหาร 
การท าขนม  หรือแม้กระท่ังการเปิดบ้านวิชาการมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกค้าขาย  ซึ่ง
นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทักษะขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต และสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพของ
นักเรียน 
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- โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนวัดอุเบกขารามเข้ารับการศึกษาในระดับ ท่ีสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
100  

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ทุกคน  มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อ
งานอาชีพ  อย่างน้อยคนละ  1  อย่าง 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เละช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ี
มีการแข่งขันสูงได้ 

 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน :  

- นักเรียนร้อยละ ๙๑.๔๓ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป   
- โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีให้กับนักเรียนตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน  การสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล ๕ การไปวัดท าบุญตามวันส าคัญทางศาสนา 
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์วันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน
แม่ และกิจกรรมวันเข้าพรรษา  เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนได้น านวัตกรรมจิตศึกษาเข้ามาใช้กับทุก
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาปัญญาภายในสู่ภายนอก และสร้างบรรยาการท่ีดีให้นักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ 

- นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 
- นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและน าไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิต

อาสา  
- นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องส่ิงเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
- ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

 
 2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน :  

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  และเข้าร่วมประเพณีท่ีหมู่บ้านจัดขึ้น  
- นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นได้จากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

วันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันเข้าพรรษา  เป็นต้น การแต่งกาย
ของนักเรียนในวันศุกร์ด้วยชุดลายไทย ส่งเสริมการไหว้ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย 
 
 

 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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 ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน :  

- โรงเรียนวัดอุเบกขารามส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ทางสังคม  โดยมีการน านวัตกรรมจิตศึกษาเข้ามาใช้กับทุกช้ันเรียนซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีดีท่ีเป็น
ตัวกลางในการเช่ือมระหว่างครูและนักเรียนในการถ่ายทอดทัศนคติค่านิยมท่ีสังคมยอมรับ ช่วยให้
นักเรียนยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อื่น ลดการเปรียบเทียบ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  นอกจากนี้ยังมีโครงการ
เรียนร่วมเป็นการน าเด็กท่ีมีความพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยปลูกฝังให้
นักเรียนท้ังสองฝ่ังมีการปรับตัว และครูยังใช้โอกาสนี้น าปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงมาหาวิธีปรับเพื่อให้
นักเรียนแต่ละคนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเคารพกติกาในการอยู่ร่วมการ เป็นการ
จ าลองการใช้ชีวิตในสังคมให้กับนักเรียน 

  
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
 ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 หลักฐานสนับสนุน :  

- นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง 
- นักเรียนทุกคนได้รับการเย่ียมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- โรงเรียนมีกิจกรรมการออกก าลังกายตามกิจกรรมกีฬาสีภายใน  
- โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ซึ่งได้น านวัตกรรมจิต

ศึกษามาใช้กับนักเรียนในทุกช้ันเรียน  ครูมีปรับรูปแบบการสอนสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรกับ
นักเรียน ส่งเสริมให้ก าลังใจ ลดการเปรียบเทียบ  ให้เกียรติและยอมรับความซึ่งกันและกัน ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวได้ถ่ายทอดลงสู่นักเรียนเริ่มปรับใช้กับเพื่อนร่วมชั้นและสังคมโรงเรียนก่อนออก
ไปสู่สังคมภายนอก  ซึ่งนวัตกรรมจิตศึกษาเป็นนวัตกรรมท่ีใช้พัฒนาปัญญาภายในสู่ภายนอก  
นอกจากนี้โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้น ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาได้ท้ังสติปัญญา ร่างกาย และสังคมไปพร้อมกัน   

 
 
จุดเด่น  
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ครูได้น าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรู้ผ่าน  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการคุณธรรม สพฐ.
และโครงการจิตศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม  จิตอาสา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีความสามารถให้การจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย โรงเรียนมีระบบการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในร่วมให้ข้อมูลเพื่อน ามาบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  ของนักเรียน 
- ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ในการท าแบบทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
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- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 
แผนการพัฒนาเพื่อให้ระดบัที่สูงข้ึน 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ ความสามารถของครูและนักเรียน 
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมติว O-NET  กิจกรรมการวัดผลประเมินผลช้ัน
เรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าผลการพัฒนาการสูงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
นวัตกรรมจิตศึกษา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับอย่างยั่งยืน 
          1. ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนหรือสูงขึ้น 
          2. ต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าเรียนอยู่เสมอ 
          4. หานวัตกรรมท้ังทันสมัยและร่วมสมัยในการจัดให้นักเรียนพัฒนาทักษะท้ังของเก่า และเทคโนโลยีใหม่ 
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา 256๔ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

     

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุปภาพรวมของค่าเป้าหมาย ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ดีเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ      
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

คะแนนรวม  24    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 4.00 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน : 

- โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  มีการปรับ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด รวมท้ังทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบัน 

- โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน โดยร่วมกันวางแผนการด าเนินงานการพัฒนา
งานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนอย่างรอบด้านเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและจุดเน้นของ
โรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ท้ังด้านวิชาการและทักษะชีวิตสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริงได้ 

 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน : 

- โรงเรียนวัดอุเบกขารามด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการของวงจรเดมมิ่ง PDCA มา
ใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการ โดยได้ร่วมการท าแผนปฏิบัติติการก่อนเปิดภาคเรียน ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีการน าแผนปฏิบติัไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด าเนินงานตามโครงการตาม
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แผน และได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา  มีการบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับทุกช้ันเรียน  มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษหรือประสบปัญหา มีระบบนิเทศภายในเพื่อติดตามการด าเนินงานของบุคลากรภายใน
โรงเรียน ท้ังนี้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนา และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียน อยู่ในระดับดี  2 ปีติดต่อกัน 
 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน  : 

- โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน โดยร่วมกันวางแผนการด าเนินงานการพัฒนา
งานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนอย่างรอบด้านเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและจุดเน้นของ
โรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ท้ังด้านวิชาการและทักษะชีวิตสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริงได้ 

 
 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน  : 

- โรงเรียนวัดอุเบกขารามสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 256๔  ครูได้เข้า
รับการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ 100   

- โรงเรียนวัดอุเบกขารามจัดให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนา แก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักเรียน และโรงเรียน 

  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน  : 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการเรียนรู้  โดยมีการจัดป้ายนิเทศความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลอยู่เสมอ มีมุมต่างจัดไว้ในห้องเรียน  เช่น  
มุมอ่านหนังสือ  มุมส่ือ มุมท าความสะอาด มุมความรู้เป็นต้น 

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริงและได้ฝึกลงมือปฏิบัติ
จริง  เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องนาฎศิลป์  และแปลงเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 
 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน  : 
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- โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทีวี ทุกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้
เทคโนโลยีทีมีในห้องเรียนอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นส าคัญ 

- โรงเรียนมีห้องเรียน  อาคารสถานท่ีเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
  
จุดเด่น  
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ครูได้น าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรู้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรด าเนินการโครงการ PLC อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าให้ครูทุกคนร่วมกันท า PLC ในกลุ่มสาระท่ี
ควรพัฒนา และน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และ
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET ) ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ และมีค่าผลการพัฒนาการสูงกว่าในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
 
แผนการพัฒนาเพื่อให้ระดบัที่สูงข้ึน 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้โรงเรียนท่ีมีบริบทท่ีมีความสอดคล้องกัน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 

           แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรโดยผสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานใหม่ๆ ในการร่วมจัดการศึกษา 

2) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนเพิ่มเติม 
3) มีการจัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนักเรียนให้กระท าแต่ความดีเพิ่มขึ้น 
4)  เพิ่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และปรัชญาพอเพียงให้ยั่งยืน  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา 256๔ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

     

3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

3.2 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

     

3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

     

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     

3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

     

สรุปภาพรวมของค่าเป้าหมาย ดี 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ผลการประเมิน 
5 4 3 2 1  

๒๕ 
 

ดี
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     
 
๔ 

 

 
ดีเลิศ 

3.2 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     
๔ ดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก      

๕ ดีเยี่ยม 

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     
๔ ดีเลิศ 

3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

     
 
๕ 

ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม  2๒ ดีเยี่ยม 
เกณฑ์การประเมินโดยรวมมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 ผลการประเมิน 21 - 25  ระดับคุณภาพ คือ ดีเย่ียม 
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 ผลการประเมิน 16 - 20  ระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
 ผลการประเมิน 11 – 15 ระดับคุณภาพ คือ ดี 
 ผลการประเมนิ 6 – 10   ระดับคุณภาพ คือ ปานกลาง 
 ผลการประเมิน 0 - 5   ระดับคุณภาพ คือ ก าลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาได้น าผลการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน
เพื่อด าเนินการใหค้รูจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน การกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จนท าให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะบรรลุตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนได้ต้ังไว้ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองและน าพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 
 
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน : 

 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามร้อยละ ๙๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามแบบ ประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การสอนแบบ 
PBL ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การสอนแบบ Stem การสอนโดยการปฏิบัติจริง การศึกษานอกสถานท่ี 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดบูรณาการกับวันส าคัญต่างๆ เช่น วัน
ส าคัญทางศาสนา วันวิทยาศาสตร์ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส เป็นต้น มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งผลให้ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน : 

ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามร้อยละ 95 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการพัฒนางานจัดการ
เรียนการสอน สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร การผลิตส่ือและสืบค้นข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสารในห้องเรียน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อย่างมีประสิทธิภาพ การเช่าอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การ
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พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้เท่าทันส่ือและเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน : 

 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกตามท่ี สถานศึกษา
ก าหนดตามแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีการด าเนินการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนตามหลักการบริหารจัดการช้ันเรียน เช่น ช้ันเรียนมุม
การเรียนรู้สบายตา มีอากาศถา่ยเทได้ดี แสงสว่างเพียงพอ สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ เรียบร้อย ส่ิงท่ี
อยู่ในช้ันเรียนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ ส่ือการสอน ประเภทต่างๆ สามารถจัดหรือ
ดัดแปลงช้ันเรียนให้มีลักษณะเอื้ออ านวยต่อการสอนและกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างข้อตกลงในช้ันเรียนโดยก าหนดเป็นข้อตกลงในช้ันเรียนร่วมกันเพื่อสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน 

 
3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน  : 

 ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนตามแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน การจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานผู้เรียน เป็นต้น มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนผ่านการวัดผล
ประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาค น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
 สถานศึกษามีการจัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) คู่มือการประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน คู่มือการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังมีการวัดผล ประเมินผล
ก่อนเรียน การวัดผลประเมินผลระหว่างเรียน การวัดผลประเมินผลหลังเรียนและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน : 

ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามร้อยละ 95 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ครูโรงเรียนวัดอุเบกขารามร้อยละ 100 เสริมสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ครูด าเนินการจัดกิจกรรม
กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ท่ีสอนระดับช้ัน
เดียวกันหรือ หรือกลุ่มสาระใกล้เคียงกันมาท ากิจกรรมร่วมกัน ระบุปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการท างานของครูท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุใด โดย
มีปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแนวโน้มของปัญหาอยา่งไร และมีผลกระทบใดท่ีจะเกิดขึ้น ร่วมกันระดมความคิด
เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์และผลการวิจัยท่ีสามารถอ้างอิงได้ แล้วน าเสนอผลการระดมความคิด 
เมื่อน าเสนอเสร็จส้ินด าเนินการอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม จากนั้นน าวิธีแก้ปัญหาท่ี
ได้จากการระดมความคิดไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยร่วมกันสังเกตการสอนและเก็บ
ข้อมูล หรือเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้ในการท างาน อภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองใช้ น าเสนอผลการ
สังเกตการสอนและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงสรุปผลวิธีการแก้ปัญหาท่ีให้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ท าการแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กับกลุ่มครูอื่นต่อไป  

การด าเนินกิจกรรม PLC ช่วยสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกันแลกเปล่ียน ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยของครูมีการด าเนินการท่ี
เป็นแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือมีการสร้างความร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและร่วมมือกัน พัฒนาวิธีการท างานของครู พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันช่วยเติมเต็มส่วนท่ีขาดของตนเอง เพื่อ
น าไปสู่การแสวงหาแนวทางการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) อันเป็นวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนผลของข้อมูลผู้เรียนถึงผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการของ
โรงเรียน เพื่อการพัฒนาอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีกว่าเดิม  

๑. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น  
๒. ครูควรมีการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 
๓. ครูควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมแบบ Active Learning ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง  
๔. ครูควรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาท่ีตนเองจัดการเรียนการสอนอย่างเช่ียวชาญ สามารถประยุกต์ใช้  
องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์โลกได้ 
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ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ  (รับ-จ่าย)  

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 6,139,020 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 6,139,020 
เงินนอกงบประมาณ 2,074,677.87 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 986,828.03 
เงินอื่นๆ(ระบุ)  531,390 งบอื่นๆ(ระบุ)  484,210 
รวมรายรับ 8,745,087.87 รวมรายจ่าย 7,610,058.03 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  70.13 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  11.27 ของรายรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 

ปฐมวัย 
โครงสร้างของหลักสูตร  สาระการเรียนรู้  ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  

โครงสร้างของหลักสูตร 
ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรไว้ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ 

อนุบาลปีท่ี 1  อายุ  3 – 4 ปี 
อนุบาลปีท่ี 2  อายุ  4 – 5 ปี 
อนุบาลปีท่ี 3  อายุ  5 – 6  ปี 

สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์ส าคัญ 4 ด้าน สาระท่ีควรเรียนรู้ 
1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านสติปัญญา 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
3. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
4. ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 3 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน ต่อ  1 ปีการศึกษา) 
 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 - 3   ปีการศึกษา
โดยประมาณ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเวลาเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน 
ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้  ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ส าคัญ   ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน  ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  1.1 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการท ากิ จวัตร
ประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนนุให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความ
ปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(3) การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
(4) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
     ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก  
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพ 
       อนามัยส่วนตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 

1.1.4 การรักษาความ     
       ปลอดภัย 

(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษา 
    ความปลอดภัย 
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

1 . 1 . 5  ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้
เก่ียวกับร่างกายตนเอง 

(1) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
(2) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ท่ีเป็น อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง 
มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และ
ความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ  

    เสียงดนตรี 
(2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ  
(6) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

1.2.2 การเล่น (1) การเล่นอิสระ 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 

1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทาง 
        อารมณ์ 

(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การท างานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
        ตนและเชื่อว่าตนเองมี 
        ความสามารถ 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (1) การแสดงความยินดีเมื่อมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ 
   และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1.3 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ  

ด้านสังคม ประสบการณ์ 
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 
       ประจ าวัน 

(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ 
1.๓.2 การดูแลรักษา   

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ 
    ภายนอกห้องเรียน 
(2) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว มาใช้ซ้ า  
     หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเล้ียงสัตว์ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    ในชีวิตประจ าวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตาม 
       วัฒนธรรมท้องถ่ินและ 
       ความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานท่ี 
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม 

(1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

1.3.5 การเล่นและท างาน
แบบร่วมมือร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหาความ   
       ขัดแย้ง 

(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7 การยอมรับในความ 
        เหมือนและแตกต่าง 
        ระหว่างบุคคล 

(1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 



 

 

1.4 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ือต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
1.4.1 การใช้ภาษา (1) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 

(2) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว 
     เกี่ยวกับตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิง 
    ต่างๆ 
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(8) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ช้ีแนะ 
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(14) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา 
      จากบนลงล่าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือค าคุ้นเคย 
(16) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของ 
      ผู้ใหญ่  
(17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ าๆ กัน จากนิทาน 
      เพลง ค าคล้องจอง 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(21) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(22) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 
 
 
 
 



 

 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
1.4.2 การคิดรวบยอด 
       การคิดเชิงเหตุผล 
       การตัดสินใจและ 
       แก้ปัญหา 
       
        

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์ 
    ขอส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(2) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
(3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆ 
     ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(4) การเล่นกับส่ือต่างๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก 
    กรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆ ตามลักษณะและ 
    รูปร่าง รูปทรง  
(6) การต่อของช้ินเล็กเติมให้ช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และแยกช้ินส่วน      
(7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป  
(8) การนับและแสดงจ านวนของส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของส่ิงต่างๆ  
(10) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ  
(11) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ  
(12) การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย 
      มาตรฐาน  
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ ส่ิงต่างๆ ตาม
ลักษณะ 
      ความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(16) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ 
      กระท า  
(17) การคาดเดาหรือคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล  
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1.4.3 จินตนาการและ 
        ความคิดสร้างสรรค ์

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น และ     
    ช้ินงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว และ 
    ศิลปะ 
(3) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการ 
       เรียนรู้และการแสวง 
       หาความรู้ 

(1) การส ารวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการ 
    สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่ายๆ 



 

 

ประถมศกึษา 
 โครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                             ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร ์

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รายวิชา / กิจกรรม 

ทีโ่รงเรียนจัดเพิ่มเติม           
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาอังกฤษ                                   ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

  ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ     
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ 

 

 

 



 

 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 

โครงสร้างหลกัสตูร ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ปกีารศกึษา ๒๕๖๓  
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐(๒๒.๐) ๘๘๐(๒๒.๐) ๘๘๐(๒๒.๐) 
ภาษาไทย ๑๒๐(๓.๐) ๑๒๐(๓.๐) ๑๒๐(๓.๐) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓.๐) ๑๒๐(๓.๐) ๑๒๐(๓.๐) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         ๑๖๐(๔.๐) ๑๖๐(๔.๐) ๑๖๐(๔.๐) 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๖๐(๔.๐) ๑๖๐(๔.๐) ๑๖๐(๔.๐) 
- ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร ์

 
๑๒๐(๓.๐) 

 
๑๒๐(๓.๐) 

 
๑๒๐(๓.๐) 

ประวัติศาสตร์      ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) 
สุขศึกษา ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) 
พลศึกษา ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) 
ศิลปะ ๘๐(๒.๐) ๘๐(๒.๐) ๘๐(๒.๐) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี                ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐(๓.๐) ๑๒๐(๓.๐) ๑๒๐(๓.๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๐๐(๕.๐) ๒๐๐(๕.๐) ๒๐๐(๕.๐) 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) ๔๐(๑.๐) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๘๐(๒.๐) ๘๐(๒.๐) ๘๐(๒.๐) 
คอมพิวเตอร์ ๘๐(๒.๐) ๘๐(๒.๐) ๘๐(๒.๐) 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน - - - 
    ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    ชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

 

 

 

 

 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 
 1)  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ผลพัฒนาการเด็ก  ช้ันอนุบาลปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2564 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเย่ียม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 12 - - - - - - - - 12 100 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 12 - - - - - - - - 12 100 
3.  ด้านสังคม 12 - - - - - - 11 91.67 1 8.33 
4.  ด้านสติปัญญา 12 - - - - - - - - 12 100 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก  ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)  
  

2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 256๔ 

กลุ่ม 
สาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียน
ที่มีผลการ

เรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ช้ัน 

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

 
ภาษาไทย 

จ านวน ๑๐ ๘ ๑๑ ๙ ๘ ๔ ๗ ๘ ๕ ๗๐ 
ร้อยละ ๙๐.๙๑ ๑๐๐.๐๐ ๖๔.๗๑ ๗๕.๐๐ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๕๐.๐๐ ๕๗.๑๔ ๔๕.๔๕ ๖๘.๕๑ 

 
คณิตศาสตร์ 

จ านวน ๑๐ ๘ ๑๑ ๑๑ ๗ ๔ ๖ ๓ ๔ ๖๔ 
ร้อยละ ๙๐.๙๑ ๑๐๐.๐๐ ๖๔.๗๑ ๙๑.๖๗ ๕๘.๓๓ ๖๖.๖๗ ๔๒.๘๖ ๒๑.๔๓ ๓๖.๓๖ ๖๓.๖๖ 

วิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑๐ ๘ ๘ ๘ ๗ ๕ ๗ ๙ ๖ ๖๘ 
ร้อยละ ๙๐.๙๑ ๑๐๐.๐๐ ๔๗.๐๖ ๖๖.๖๗ ๕๘.๓๓ ๘๓.๓๓ ๕๐.๐๐ ๖๔.๒๙ ๕๔.๕๕ ๖๘.๓๕ 

สังคมศึกษา 
จ านวน ๑๑ ๘ ๑๓ ๘ ๙ ๔ ๑ ๒ ๔ ๖๐ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๔๗ ๖๖.๖๗ ๗๕.๐๐ ๖๖.๖๗ ๗.๑๔ ๑๔.๒๙ ๓๖.๓๖ ๖๐.๒๙ 

ประวัติศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ ๘ ๑๔ ๑๑ ๘ ๔ ๑๐ ๘ ๖ ๘๐ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๓๕ ๙๑.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๗๑.๔๓ ๕๗.๑๔ ๕๔.๕๕ ๗๖.๗๒ 

สุขศึกษา 
จ านวน ๑๑ ๘ ๑๔ ๑๑ ๙ ๕ ๗ ๗ ๖ ๗๘ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๓๕ ๙๑.๖๗ ๗๕.๐๐ ๘๓.๓๓ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๔.๕๕ ๗๖.๓๒ 

ศิลปะ 
จ านวน ๑๑ ๘ ๑๖ ๑๐ ๙ ๕ ๗ ๑๐ ๗ ๘๓ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๑๒ ๘๓.๓๓ ๗๕.๐๐ ๘๓.๓๓ ๕๐.๐๐ ๗๑.๔๓ ๖๓.๖๔ ๘๐.๐๙ 

การงานอาชีพ 
จ านวน ๑๑ ๘ ๑๐ ๙ ๗ ๔ ๑๐ ๑๐ ๗ ๗๖ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕๘.๘๒ ๗๕.๐๐ ๕๘.๓๓ ๖๖.๖๗ ๗๑.๔๓ ๗๑.๔๓ ๖๓.๖๔ ๗๓.๙๒ 

ภาษาอังกฤษ 
จ านวน ๑๐ ๘ ๑๑ ๑๐ ๘ ๔ ๖ ๙ ๖ ๗๒ 
ร้อยละ ๙๐.๙๑ ๑๐๐.๐๐ ๖๔.๗๑ ๘๓.๓๓ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๔๒.๘๖ ๖๔.๒๙ ๕๔.๕๕ ๗๐.๔๔ 

รวมทั้งหมด 
จ านวน ๙๕ ๗๒ ๑๐๘ ๘๗ ๗๒ ๓๙ ๖๑ ๖๖ ๕๑ ๖๕๑ 
ร้อยละ ๙๕.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๕๙ ๘๐.๕๖ ๖๖.๖๗ ๗๒.๒๒ ๔๘.๔๑ ๕๒.๓๘ ๕๑.๕๒ ๗๐.๙๒ 

 



 

 

 5.  ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย   
 1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่ าน  (Reading  Test)  ของนักเรียน                  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ปกีารศึกษา 256๔ 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ  

(ใส่เครื่องหมาย )  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง 7๕.๗๑     
    1.  การอ่านออกเสียงค า ๘๑.๔๒     
    2.  การอ่านข้อความ ๗๑.๙๐     
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง ๗๕.๔๒     
    1.  การอ่านรู้เรื่องค า (จับภาพ) ๙๐.๐๐     
    2.  การอ่านประโยค (เล่าเรื่องจากภาพ) ๙๐.๐๐     
    3.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลือกตอบ) ๗๕.๗๑     
    3.  การอ่านรู้เรื่องข้อความ ๔๕.๗๑     

รวม 2 สมรรถนะ ๗๕.๕๗     
  
 2)เปรียบเทียบภาพรวมรายด้าน  และระดับคุณภาพ  ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้าน
การอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ระหว่างปีการศึกษา 256๒ กับ 256๓             
และปีการศึกษา 256๓ กับ 256๔ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-)  

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
256๔ 

ผลต่าง 
(+/-) 

การอ่านออกเสียง 22.50 77.00 +54.50 77.00 ๗๕.๗๑ -๑.๒๙ 
การอ่านรู้เรื่อง 46.26 68.66 +22.40 68.66 ๗๕.๔๒ +๖.๗๖ 
เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 34.38 72.63 +38.25 72.63 ๗๕.๕๗ +๒.๙๔ 

ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test: NT)   
 1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐานการประเมิน 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ  
(ใส่เครื่องหมาย )  

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านภาษา (Literacy)  ๕๖.๕๔     
    1.  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน ๕๗.๕๗     
    2.  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๗๕.๔๐     
    3.  สามารถเลือกฟังและเลือกดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ๔๕.๔๕     
    4.  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ๕๔.๘๕     



 

 

    5.  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ๓๖.๓๖     
ด้านการคิดค านวณ  (Numeracy)  ๕๐.๐๐     
    1.  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของ

จ านวนผลที่เกิดจากการด าเนินนการ  สมบัติของการด าเนินการและการน าไปใช้ ๕๘.๒๖     
    2.  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ล าดับอนุกรม  และการน าไปใช้ ๖๓.๖๓     
    3.  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งของที่ต้องการวัด  และ

น าไปใช ้ ๔๔.๐๑     
    4.  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์ของรูป

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและการน าไปใช้ ๑๘.๑๘     
    5.  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใชค้วามรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา ๓๖.๓๖     

รวมความสามารถ  2  ด้าน ๕๓.๒๗     

 2)  เปรียบเทียบภาพรวม  ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3  ปีการศึกษา 256๔  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับเขตพื้นท่ี  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
ผลต่าง 
(+/-)  

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ผลต่าง 
(+/-)  

    ด้านภาษา ๕๖.๕๔ ๕๑.๑๔ +๕.๔๐ ๕๖.๕๔ ๕๖.๑๔ +๐.๔๐ 
    ด้านค านวณ ๕๐.๐๐ ๔๓.๓๒ +๖.๖๘ ๕๐.๐๐ ๔๙.๔๔ +๐.๕๖ 
เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ๕๓.๒๗ ๔๗.๒๓ +๖.๐๔ ๕๓.๒๗ ๕๒.๘๐ +๐.๔๗ 

  
 3)  เปรียบเทียบภาพรวมรายด้าน  และระดับคุณภาพ  ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ระหว่างปีการศึกษา 25๖๒ กับ 256๓ และปีการศึกษา 
256๓ กับ 256๔ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-)  

ปีการศึกษา 
256๓ 

ปีการศึกษา 
256๔ 

ผลต่าง 
(+/-)  

    ด้านภาษา 46.40 40.50 -5.90 40.50 ๕๖.๕๔ +๑๖.๐๔ 
    ด้านค านวณ 60.80 47.00 -13.80 47.00 ๕๐.๐๐ +๓.๐๐ 
เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 53.60 43.75 -9.85 43.75 ๕๓.๒๗ +๙.๕๒ 

8.  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  
 1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 256๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ป.6 ม.3 
ภาษาไทย ๔๒.๕๐ ๔๗.๔๖ 
คณิตศาสตร ์ ๓๙.๖๓ ๒๔.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๐๐ ๒๕.๙๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๘ ๒๖.๐๔ 
เฉลี่ย ๓๕.๕๐ ๓๐.๙๐ 

  



 

 

 2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 256๔  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนกับสังกัด สพฐ.
ท้ังหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-)  

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-)  

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-)  

ภาษาไทย ๔๒.๕๐ ๕๑.๓๖ -๘.๘๖ ๔๒.๕๐ ๔๙.๕๔ -๗.๐๔ ๔๒.๕๐ ๕๐.๓๘ -๗.๘๘ 
คณิตศาสตร ์ ๓๙.๖๓ ๓๖.๘๗ +๒.๗๖ ๓๙.๖๓ ๓๕.๘๕ +๓.๗๘ ๓๙.๖๓ ๓๖.๘๓ +๒.๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๐๐ ๓๔.๓๗ -๑.๓๗ ๓๓.๐๐ ๓๓.๖๘ -๐.๖๘ ๓๓.๐๐ ๓๔.๓๑ -๑.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๘ ๓๗.๓๐ -๑๐.๔๒ ๒๖.๘๘ ๓๕.๔๖ -๘.๕๘ ๒๖.๘๘ ๓๙.๒๒ -๑๒.๓๔ 
เฉลี่ย ๓๕.๕๐ ๓๙.๙๘ -๔.๔๗ ๓๕.๕๐ ๓๘.๖๓ -๓.๑๓ ๓๕.๕๐ ๔๐.๑๙ -๔.๖๙ 

 3)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 256๔  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับโรงเรียนกับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด  
และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-)  

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-)  

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-)  

ภาษาไทย ๔๗.๔๖ ๔๘.๑๑ -๐.๖๕ ๔๗.๔๖ ๕๒.๑๓ -๔.๖๗ ๔๗.๔๖ ๕๑.๑๙ -๓.๗๓ 
คณิตศาสตร ์ ๒๔.๑๗ ๒๒.๖๖ +๑.๕๑ ๒๔.๑๗ ๒๔.๗๕ -๐.๑๘ ๒๔.๑๗ ๒๔.๔๗ -๐.๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๙๒ ๓๐.๐๙ -๔.๑๗ ๒๕.๙๒ ๓๑.๖๗ -๕.๗๕ ๒๕.๙๒ ๓๑.๔๕ -๕.๕๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๐๔ ๒๘.๖๕ -๒.๖๑ ๒๖.๐๔ ๓๐.๗๙ -๔.๗๕ ๒๖.๐๔ ๓๑.๑๑ -๕.๐๗ 
เฉลี่ย ๓๐.๙๐ ๓๒.๓๘ -๑.๔๘ ๓๐.๙๐ ๓๔.๘๔ -๓.๙๔ ๓๐.๙๐ ๓๔.๕๖ -๓.๖๖ 

 4)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ระหว่างปีการศึกษา 25๖๒ กับ 256๓  และ  ปีการศึกษา 256๓ กับ 256๔ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง 
(+/-)  

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
256๔ 

ผลต่าง 
(+/-)  

ภาษาไทย 48.72 55.00 +9.97 55.00 ๔๒.๕๐ -๑๒.๕ 
คณิตศาสตร ์ 34.38 12.20 -8.82 12.20 ๓๙.๖๓ +๒๗.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ 34.13 13.16 -4.03 13.16 ๓๓.๐๐ +๑๙.๘๔ 
ภาษาอังกฤษ 35.94 17.50 +2.39 17.50 ๒๖.๘๘ +๙.๓๘ 
เฉลี่ย 38.29 24.47 -0.12 24.47 ๓๕.๕๐ +๑๑.๓ 

  

 

 



 

 

5)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  ระหว่างปีการศึกษา 256๒ กับ 256๓  และปีการศึกษา 256๓  กับ 256๔  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง 
(+/-)  

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
256๔ 

ผลต่าง 
(+/-)  

ภาษาไทย 59.20 55.00 -4.20 55.00 ๔๗.๔๖ -๗.๕๔ 
คณิตศาสตร ์ 23.20 12.20 -11.00 12.20 ๒๔.๑๗ +๑๑.๙๗ 
วิทยาศาสตร์ 32.10 13.16 -18.94 13.16 ๒๕.๙๒ +๑๒.๗๖ 
ภาษาอังกฤษ 33.60 17.50 -16.10 17.50 ๒๖.๐๔ +๘.๕๔ 
เฉลี่ย 37.03 24.47 -12.56 24.47 ๓๐.๙๐ +๖.๔๓ 

การใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน   
 1)  จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2564 

แหล่งเรียนรู ้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 11 8 16 12 12 6 14 14 11 
2. ห้องนาฎศิลป์ 11 8 16 12 12 6 14 14 11 
3. แปลงเศรษฐกิจพอเพียง 11 8 16 12 12 6 14 14 11 

รวม 11 8 16 12 12 6 14 14 11 

 2)  จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2564 
แหล่งเรียนรู ้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. วัดอุเบกขาราม 11 8 16 12 12 6 14 14 11 
รวม 11 8 16 12 12 6 14 14 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 1)  ระดับปฐมวัย (รอบสาม)  

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป      
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน         

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบั           
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

   สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพระดับ ดี 
โดยมีค่าเฉล่ีย  85.35 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก................................................-........................................................... 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (รอบสาม)  

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง      
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ    

ต้นสังกัด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ   

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น  ที่ส่งผลสะท้อน              

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาท              

ของสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

   สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน              อยู่
ในระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉล่ีย 82.00 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก....................................................-....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ค าส่ังโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ท่ี 38 / 2565 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 

……………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและจัดท ารายงานเป็น
ประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Self 
Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี สพฐ.ก าหนด 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายการศึกษา 
ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึง
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1. นายยุทธนา หงสไกร            ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นายประหยัด  ขันกสิกรรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายเอนก  แสนวงษ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายวุฒิพร  หนูหน่าย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายสินทารา  เกษแก้ว   ครชู านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวณัฐพร  อ่อนสุวรรณ์  คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวแก้วสุดา  เที่ยงวัน  คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวอังคาร  สุริยนต์   คร ู    กรรมการ 
10. นางสาววันวิสาข์  บูชา   คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน   คร ู    กรรมการ 
12. นางสาวจันทกานต์  ช านิ   ครูผูช้่วย    กรรมการ 
13. นางสาววิสุตา ก้อนค า   ครูผูช้่วย    กรรมการ 
14. นายจักรินทร์  จรัสศร ี   ครูผูช้่วย    กรรมการ 
15. นางสาวอาริยา สอนลา   ครูผูช้่วย    กรรมการ 
16. นายวันชัย  บริรักษ ์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
17. นางสาวพชรกมล  ค าปัน   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
18. นายอลงกรณ์  โพธ์ิเหมือน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   เลขานุการ 

ท้ังนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

ส่ัง   ณ   วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

       (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                      ผู้อ านวยโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย                                        
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประก ันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑                   ให
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประก ันค ุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศ ึกษาให ้เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแต ่ละระดับ และประเภทการศึกษาท ี่รัฐมนตร ีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนด พรอ้มท้ังจ ัดท าแผนพ ัฒนาการจ ัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จ ัดให้มีการ ประเมินผลและตรวจสอบค ุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ต ิดตามผลการด าเน ินการเพ ื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา  และ
จ ัดส ่งรายงานผล การประเมินตนเองให ้แก ่หน ่วยงานต ้นส ังก ัดหรือหน่วยงานท่ีกำก ับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป 

 โรงเร ียนวัดอุ เบกขาราม จึงประกาศการกำหนดค ่าเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระด ับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน ี้  เพ ื่อเปนเปาหมายในการพ ัฒนาค ุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน สำหร ับปการศึกษา ๒๕๖4 

  ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายยุทธนา หงสไกร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การกำหนดค ่าเป ้าหมายตามมาตรฐานการศ ึกษา 
เพ ื่อการประก ันค ุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 
โรงเร ียนวัดอุเบกขาราม  ปีการศ ึกษา ๒๕๖4 

๓.การจัดประสบการณ์ท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดี 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

๑. คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดี 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดี 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดี 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดี 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 



 

 

การกำหนดค่าเป ้าหมายตามมาตรฐานการศ ึกษา 
เพ ื่อการประก ันค ุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเร ียนวัดอุเบกขาราม  ปีการศ ึกษา ๒๕๖4 

 

 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

๑. คุณภาพของผู้เร ียน ระดับคุณภาพดี 
๑.๑
1 

ผลส ัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ ู้เรียน ดี 
 ๑) มีความสามารถในการอ ่าน การเขียน การส ื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 
 ๒) มีความสามารถในการค ิดว ิเคราะห์ ค ิดอย ่างมีว ิจารณญาณ อภ ิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห ็นและแก ้ป ัญหา 
ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร ดีเลิศ 
 ๕) มีผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนตามหล ักส ูตรสถานศึกษา ดี 
 ๖) มีความร ู้ ทักษะพ ื้นฐาน และเจตคต ิท่ีดีตองานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณล ักษณะท่ีพ ึงประสงคของผู้เร ียน ดีเลิศ 

 ๑) มีคุณล ักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

 ๒) มีความภูมิใจในทองถ ิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

 ๓) ยอมร ับท ี่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

 ๔) มีส ุขภาวะทางร่างกายและจิตส ังคม ดีเลิศ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดี 
๒.๑ เป้าหมาย วิส ัยทัศน ์ และพันธก ิจท่ีสถานศ ึกษากำหนดชัดเจน ดี 

๒.๒ มีระบบบร ิหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

๒.๓ ด าเนินงานพ ัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผู้เร ียนรอบดานตามหล ักส ูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเปาหมาย 

ดี 

๒.๔ พ ัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพและส ังคมท่ีเอื้อต ่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

๒.๖ จ ัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจ ัดการและการจ ัดการ 
เรียนรู ้

ดีเลิศ 



 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

๓.กระบวนการจ ัดการเร ียนการสอนท ี่เน้นผู้เร ียนเป็นส  าคัญ ระดับคุณภาพดี 
๓.๑ จ ัดการเร ียนร ูผานกระบวนการคิดและปฏ ิบตั ิจร ิง และสามารถน าไปประยุกต ์ใช้ใน

การด าเนินชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

๓.๒ ใชส ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเร ียนร ูท่ีเอ ื้อตอการเร ียนรู ้ ดี 
๓.๓ มกีารบร ิหารจ ัดการช้ันเร ียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเม ินผู้เร ียนอย ่างเป็นระบบ และน าผลมาพ ัฒนาผู้เร ียน ดี 

๓.๕ มกีารแลกเปล ี่ยนเร ียนร ูและใหขอมลูสะท้อนกล ับเพ ื่อพฒันา และปร ับปร ุง           
การจ ัดการเรียนรู ้

ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ครั้งท่ี 2/2564   
เมื่อวันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564   ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา         
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ท้ังนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................... 
( นายรัชกร  ภู่ทอง) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 


