
 

                           

 
 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที ่7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6  
มีบุคลากรสายบริหารจำนวน 2 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยง จำนวน 27 คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ดี   (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

ระดับคุณภาพ  ดี 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการบูรณาการเนื ้อหาสาระ ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์   เช่น การจัดทำคลิปวีดีโอการ

เรียนการสอนพัฒนาการทางด้านร่างกายจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องสุขอนามัย สุข

นิสัยที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง จัดกิจกรรมกลางแจ้ง มีการฉีดวัคซีน บริการอาหาร

กลางวัน อาหารว่าง อาหารเสริม (นม) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีการสอนดนตรี การเคลื่อนไหวให้กับเด็ก

โดยการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาสมอง พัฒนาการด้านสังคม  เด็กร่วมกันกำหนดข้อตกลงในการเรียนการสอน

ออนไลน์  สร้างข้อปฏิบัติร่วมกัน  พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้ อย ให้

เด็กเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างสม่ำเสมอ   

แนวทางการพัฒนา 

 1. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกในความสามารถของหน่วยงานต่างๆที่นอกเหนือจากโรงเรียนหรือ

ต้นสังกัด เช่น การช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น การกวาดบ้าน รดน้ำต้นไม้  

 3. เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในความสามารถและจัดแสดงผลงานที่ตนเองเป็นผู้จัดทำ เพื่อส่งเสริม

ความภาคภูมิใจ เช่น การอธิบาลผลงงานตนเอง การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดทำหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  จัดครูผู้สอนที่มีวุฒิตรงสาขาปฐมวัย มาจัดการเรียนการสอน โดยมี

ครูครบทุกชั้นเรียน  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหารโรงเรียน และฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนา

ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  

จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  มีสื่อการ

เรียนรู้ มุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพียงพอ และปลอดภัย  

แนวทางการพัฒนา 

 1. โรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก 

 2. ครูผู้สอนมีการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ที่พัฒนาเด็กทุกด้านบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ครูรู ้จักเด็กเป็นรายบุคคลโดยดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเน้นการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับหน่วยการเรียนรู้  ครูจั ดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  จัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมในแต่ละวันอย่างครบถ้วน ฝึกให้เด็กใช้การสังเกต สำรวจ ทดลอง มีการสอน
แบบโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ  ใช้สื่อเทคโนโลยี ทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ครูผู ้สอนประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ ส่งเสริมบทบาทของผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการชั้นเรียนในการพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็ก 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไดก้ล้าแสดงออก และได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตาม 

 3. ส่งเสริมให้เด็กได้เล่น และลงมือกระทำเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา ให้เกิดข้ึนกับเด็ก 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงข้ึน 

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1   
ปัจจัยภายใน 
- ด้านยุทธศาสตร์ สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
- โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 4 งาน คือ  บริหารงาน
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป โดยมีระเบียบกำหนดขอบข่ายงาน       
ที่ชัดเจน  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและชุมชนมีการทำงานเป็นทีม เพ่ือ
เป้าหมายเดียวกันขององค์กร 
- ระบบองค์กร สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- ทักษะของบุคลากร บุคลากรส่วนใหญ่อายุยังน้อย จึงมีใจใฝ่เรียนรู้ และมีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททาง
การศึกษาหลายท่าน และยังอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานทางราชการ 
- คุณค่ารวมในองค์การ ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีความรัก ความสามัคคีกัน ท างานเป็นทีมได้ดีมีผลงานปรากฏ
ชัดเจน 
- บุคลากร ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ สอนตรงวิชาเอก รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
- รูปแบบการนำองค์การ สถานศึกษามีการบริหารจัดการในคณะกรรมการและมีการกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2   
ปัจจัยภายนอก 

- ผู้รับบริการ ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

- กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้การสนับสนุนการศึกษาโดยการสนับสนุนงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
- สภาพเศรษฐกิจ สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน  
- สภาพแวดล้อม ชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนคนดั้งเดิมที่ให้เกียรติและเคารพสถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
- สภาพสังคม ชุมชนเข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยดีเสมอ 

- เทคโนโลยี โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยพร้อมให้การบริการและการบริหารจัดการ 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

         1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม  (ระดับ 5) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี  (ระดับ  3) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม (ระดับ 5) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ และมีผลเชิงประจักษ์ ได้แก่    

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

รายงานผลความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ผลการทดสอบระดับชาติ ขั้น

พื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ (NT) 

ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1   

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง หน่วยงาน และชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่เสมอ  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน

ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม  มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น 
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นักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน 5 สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เน้นการจัดกระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและ
เพื่อนร่วม ชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมกับครูในการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงขึ้น 

1) แผนปฏิบัติงานที่ 1   
จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกจุดบริการภายใน 

สถานศึกษาได้อย่างสะดวก และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2) แผนปฏิบัติงานที่ 2   

         จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาด้านทักษะ

กระบวนการคิดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 

  3) แผนปฏิบัติงานที่ 3   

         ส่งเสริมให้ครูพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active Learning  ในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย

และพัฒนา ให้เป็นนวัตกรรมของสถานศึกษา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

คำนำ 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาล-     

ปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)       
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล       
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 

นายธรรมรงค์   เทพไพฑูรย์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)        
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สารบัญ 
 

หน้า 

คำนำ  

บทสรุปผู้บริหาร  

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน          1 

ส่วนที่  2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย  14 

ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 

ส่วนที่  4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      36 

ภาคผนวก 

• หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ที่แสดง 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564 

• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

• ประกาศโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

• หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)        
 ที่ตั้ง 57 หมู่ 7 ถนนเจริญรัฐ  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 86160 
 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 
  โทร. 077 – 591180   โทรสาร. 077 – 591180    
 ชื่อผู้บริหาร นายธรรมรงค์   เทพไพฑูรย์   โทรศัพท์มือถือผู้บริหาร 089 - 8750403 
 e-mail-website : http://anubanpathiu.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญ    เรียนดี  มีวินัย  ใส่ใจธรรม 

ปรัชญาโรงเรียน   ดวงปทีป  แห่งชุมชน 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน   
  

วิสัยทัศน์(VISION)   แสงสว่างทางคุณธรรมนำปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน  บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 
 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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พันธกิจ (MISSION)    
1.  จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา 
2.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน 
6.  โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน  คัดกรองผู้เรียน 
7.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและ มีความรักหวงแหนและภูมิใจในวัฒนธรรม

ของชาติและท้องถิ่น มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 

8.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 

9.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 

10.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 

1.  โรงเรียนมีมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.  โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนที่สนองต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.   ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ 
7.  ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ด้วยวิถีแห่งพุทธ มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา   

ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 
8.  ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  

      10. โรงเรียนมีอาคารสถานที่มีความร่มรื ่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน  มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็น ประชาคมอาเซียน 

11. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัด      
การเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
      12. โรงเรียนมีการวิจัย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
      13.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
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      14.  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน        
     15.  ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 16  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมด้านความสะอาด สะดวกมุ่งสร้างวิถีประชาธิปไตยและระเบียบวินัยส่งเสริม
ให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี 
 17. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาและเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อปลูกฝังและ 
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้รักและหวงแหนเพื่อพัฒนาชาติ 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่ 
อ่ืน ๆ 

รวม
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 2 25 1 - 5 33 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปวส. ปวช. 
ต่ำกว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน(คน) - 9 21 - - 1 2 33 
 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 2 25 
  2. คณิตศาสตร์ 2 25 
  3. วิทยาศาสตร์ 3 25 
  4. ภาษาไทย 2 25 
  5. ภาษาอังกฤษ 3 25 
  6. สังคมศึกษา 2 25 
  7. ดนตร ี 3 25 
  8. คอมพิวเตอร์ 1 25 
 9. บรรณารักษ์ 1 25 
 10. ภาษาจีน 1 25 
 11. ปฐมวัย 6 25 
 12. ประถมศึกษา 1 25 
 13. คหกรรมศาสตร์ 1 25 
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สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

14. นิเทศศาสตร์ 1 25 
รวม 29  25 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน 

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 3 28 21 49 17 
อ.3 3 38 43 81 27 
รวม 6 66 64 130 21 
ป.1 3 30 29 59 20 
ป.2 3 38 41 79 27 
ป.3 3 36 38 74 25 
ป.4 3 39 36 75 25 
ป.5 2 34 32 66 34 
ป.6 2 30 29 59 30 
รวม 16 207 205 412 25 

รวมทั้งหมด 22 273 269 542 24 
 

1.4 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับปฐมวัย 

 1) ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2  

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.ด้านร่างกาย 49 49 100 - - - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 49 49 100 - - - - 
3.ด้านสังคม 49 49 100 - - - - 
4.ด้านสติปัญญา 49 49 100 - - - - 
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2)  ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3     

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.ด้านร่างกาย 81 81 100 - - - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 81 81 100 - - - - 
3.ด้านสังคม 81 81 100 - - - - 
4.ด้านสติปัญญา 81 81 100 - - - - 
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1.5 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 59 40 67.80 44 74.58 40 67.80 47 79.66 44 74.58 59 100.00 56 94.92 46 77.97 40 67.80

ป.2 79 67 84.81 63 79.75 62 78.48 64 81.01 65 82.28 59 74.68 76 96.20 53 67.09 61 77.22

ป.3 74 61 82.43 56 75.68 43 58.11 66 89.19 66 89.19 68 91.89 74 100.00 49 66.22 60 81.08

ป.4 75 67 89.33 68 90.67 48 64.00 54 72.00 47 62.67 73 97.33 62 82.67 71 94.67 62 82.67

ป.5 66 46 69.70 54 81.82 49 74.24 66 100.00 64 96.97 50 75.76 59 89.39 62 93.94 51 77.27

ป.6 59 47 79.66 48 81.36 47 79.66 37 62.71 59 100.00 52 88.14 50 84.75 59 100.00 42 71.19

รวมท้ังส้ิน 412 328 79.61 333 80.83 289 70.15 334 81.07 345 83.74 361 87.62 377 91.50 340 82.52 316 76.70

ระดับช้ัน ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป ปีกำรศึกษำ 2564

ศิลปะ ดนตรี กำรงำนฯ ภำษำอังกฤษประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ภาษาไทย 68 85 82 89 70 80

คณิตศาสตร์ 75 80 76 91 82 81

วิทยาศาสตร์ 68 78 58 64 74 80

สังคมศึกษาฯ 80 81 89 72 100 63

ประวัติศาสตร์ 75 82 89 63 97 100

สุขศึกษาฯ 100 75 92 97 76 88

ศิลปะ ดนตรี 95 96 100 83 89 85

การงานฯ 78 67 66 95 94 100

ภาษาอังกฤษ 68 77 81 83 77 71
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จำแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2564 
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

88%

12%

ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 59 45 76.271 14 23.72881 0 0

ป.2 79 79 100 0 0 0

ป.3 74 67 90.541 7 9.459459 0 0

ป.4 75 75 100 0 0 0

ป.5 66 46 69.697 20 30.30303 0 0

ป.6 59 52 88.136 7 11.86441 0 0

รวมท้ังส้ิน 412 364 88.35 48 11.65049 0 0 0 0

ระดับช้ัน

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

 
 
 

61%

35%

4%

ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 59 35 59.322 16 27.11864 0 0

ป.2 79 58 73.418 19 24.05063 2 2.5316 0

ป.3 74 44 59.459 25 33.78378 5 6.7568 0

ป.4 75 33 44 34 45.33333 8 10.667 0

ป.5 66 50 75.758 16 24.24242 0 0

ป.6 59 27 45.763 32 54.23729 0 0

รวมท้ังส้ิน 412 247 59.951 142 34.46602 15 3.6408 0 0

ระดับช้ัน

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

ปรับปรุง 16.92 26.15 20

พอใช้ 20 41.53 26.15

ดี 53.84 27.69 50.76

ดีมาก 9.23 4.61 3.07
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.8

ระดับสังกัด สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ศึกษาธิการภาค 56.93 47.89 52.42

จังหวัด 54.98 45.19 50.09

เขตพื้นที่ 53.16 42.28 47.72

โรงเรียน 48.96 37.16 43.06

0
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ี่ย
1.6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

ระดับประเทศ 50.38 39.22 34.62 34.31 41.84

ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 40.05

สพป.ชพ.1 53.87 40.3 39.17 36.68 44.04

ระดับโรงเรียน 53.52 34.55 34.62 35.09 40.69
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

2561

2562 50.67 50.67 50.67 50.67 50.67
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 - 2563 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

2562 53.44 31.61 32.93 37.38 38.84

2563 63.06 39.25 24.5 41.91 42.18

2564 53.52 34.55 34.62 35.09 40.69
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปี 2562 - 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ห้องวิทยาศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง

ห้องสหกรณ์

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด

แปลงเกษตร

สนามกีฬา

1.8  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  ปีการศึกษา  2564 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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1.9 ข้อมูลงบประมาณ  
งบประมาณ (รับ-จ่าย)  

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 8,132,820 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 8,132,820 
เงินนอกงบประมาณ 4,234,999 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,841,335.30 
เงินอ่ืน ๆ (โครงการป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019) 

28,000 งบอ่ืน ๆ (โครงการป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019) 

28,000 

รวมรายรับ 12,395,819 รวมรายจ่าย 11,002,155.30 
 
งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100  ของรายรับ  
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  67.09      ของรายรับ  
 
1.10 ข้อมูลภาพชุมชนโดยรวม 

  1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  เป็นอำเภอขนาดเล็ก  โรงเรียน

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  มีประชากรประมาณ   3,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน   ได้แก่ หน่วยงานราชการ  เช่น  

สถานีตำรวจ   ที่ว่าการอำเภอ  ธนาคารออมสิน  สาธารณสุขอำเภอ ห้องสมุดประชาชน  เทศบาลตำบลปะทิว  โรงเรียนปะทิว

วิทยา  สถานีรถไฟ  ตลาดสดเทศบาล   วัด   อาชีพหลักของชุมชน  คือ ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์    ลอยกระทง  บวชนาค   การแสดงหนังตะลุง  

มโนราห์  

2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา -  ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร  

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 บาท จำนวนคน เฉลี่ย 3 คนต่อ

ครอบครัว   

 3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  

      โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัด

การศึกษา เช่น วัด   มีครูพระ  เข้ามาจัดการเรียนการในวิชาศีลธรรม  หน่วยงานราชการ  เช่น สถานีตำรวจ  ที่ว่าการอำเภอ   

ธนาคารออมสิน  สาธารณสุขอำเภอ   ห้องสมุดประชาชน  โรงเรียนปะทิววิทยา  โรงพยาบาลปะทิว   สถานีรถไฟ   ตลาดสด

เทศบาล   ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณโรงเรียน  ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปะทิว  

ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา  เช่น  ด้านกีฬา  การเกษตร   งานเศรษฐกิจ

พอเพียง   งานสุขภาพและอนามัย ฯลฯ   แต่มีข้อจำกัดของชุมชนและประชากร  คือ การอบรมเลี้ยงดูบุตร ผู้ปกครอง

ค่อนข้างตามใจ  และมีบางส่วนฐานะคอ่นข้างยากจน   ต้องประกอบอาชีพจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแล  
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ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ดี   (ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1.  ระดับคุณภาพ : ดี 
2.  วิธีการพัฒนา  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นการ

เรียนรู้ผ่านการเล่น เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครู

เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก  

 

3.  ผลการดำเนินงาน 
เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  ด้านอารมณ์ เด็กมี

สุขภาพจิตดีและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย มีการปรับตัวและอยู่

ร่วมกับผู ้อื ่นได้ และด้านสติปัญญา เด็กมีพื ้นฐานในการเรียนรู้ที ่จะแก้ปัญหา สื ่อสารได้ส มวัย และมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้   

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
- ผลการประเมินพัฒนาการ 
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5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เป็นไปตามวัย มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

2. เด็กได้ทำกิจกรรมหลักครบทั้ง 6 กิจกรรม 

3. เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

1 .  คร ูควรจ ัดทำร ูปแบบการ เร ี ยนออนไลน ์ที่
หลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจในการเรียนออนไลน์ 
 

 
แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนควรจัดการอบรมการสอนออนไลน์ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ครูต้องมีเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบออนไลน์  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง การจัดครูตรงตามวิชาเอก มีครูครบทุกชั้นเรียน การนำสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดผลกับเด็ก มีการ
จัดทำ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอด คุณครูมีแผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังสอนอย่างสม่ำเสมอ 

และนำผลที่ได้มาพัฒนาเด็กและการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

3.  ผลการดำเนินงาน 
เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่ดี เนื่องจากได้รับ

การพัฒนาผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สถานศึกษามีความพร้อมทุกด้าน เช่น มีความพร้อมในด้านบุคลากร 
สถานที่ และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู ้ กว้างขวาง อากาศถ่ายเทได้สะดวก  มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  ห้องเรียนให้สะอาด มีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  มี
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน  ด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการ
ของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ  อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำ
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ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- มุมประสบการณ ์

-แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
     - ผลการประเมินพัฒนาการ 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2  มีครูผู้สอนที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรงและมี

ครคูรบชั้นเรียน 

3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4. การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามแผนการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้  

1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน

ร ่วมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง  ๆ ของ

โรงเรียน 

2. ควรมีสื่อหรือเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อช่วยใน

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ควรมีการ

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสื่อใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรง

กับความต้องการและความสนใจของเด็ก 

แนวทางการพัฒนา  
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมหรือโคร งการต่าง ๆ

ของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนควรมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับสมกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ควรมี

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสื่อใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา  

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ  ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์

จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี  

มีสุข  ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และ มีการ

พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี้  ด้านร่างกาย  พัฒนาการ

เคลื่อนไหวทางร่างกาย  เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่



24 
 

มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์  จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง

เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย  กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม  เด็ก

ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง  เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  

ด้านสติปัญญา  มีความคิดรวบยอด  รู้จักการแก้ปัญหา  สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้

อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง  จากการเรียนผ่าน

การเล่น  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การ

แบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม

ความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม  ให้แก่เด็กนักเรียน 

3.  ผลการดำเนินงาน 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    

 2. คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์

ได้เหมาะสมตามวัย 

 3. คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ช่วยเหลือตนเองในการทำ

กิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

ห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน

ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

 4. คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สนทนาโต้ตอบ

และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่า

เรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ

เรื่องง่ายๆได้  

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศห้องเรียน มุมเสริมประสบการณ์   
 - การจัดกิจวัตรประจำวัน    

 

 
5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็ก ส่งเสริม

ให้เด็กกล้าแสดงออกและได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ให้เด็กได้เล่นและลงมือกระทำด้วยตนเองเพื่อพัฒนา

ความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา ให้เกิดข้ึนกับเด็ก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
• การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80 

ดีเลิศ 

85 

ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได ้

80 

ดีเลิศ 

85 

ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

80 

ดีเลิศ 

85 

ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได ้

70 

ดี 

80 

ดี 

สูงกว่า

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง๔ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

80 
ดี 

100 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 
ยอดเยี่ยม 

100 
ยอดเยี่ยม 

ตามเป้าหมาย 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 70 
ดี 

85 
ดีเลิศ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

70 
ดี 

80 
ดีเลิศ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

75 
ดี 

75 
ดี 

ตามเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
 

70 
ดี 

70 
ดี 

 

ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

70 
ดี 

70 
ดี 

ตามเป้าหมาย 



27 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

70 
ดี 

70 
ดี 

ตามเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

75 
ดี 

80 
ดีเลิศ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

70 
ดี 

70 
ดี 

ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

         1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม   (ระดับ 5) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี    (ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม  (ระดับ 5) 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.  ระดับคุณภาพ : .ยอดเยี่ยม 
2.  วิธีการพัฒนา  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) มี

กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี

เป้าหมายที่ชัดเจน คือ คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ

เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้

สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการสอนของครู และตามสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์/ On hand และการเรียนรู้ในห้องเรียน 

(On Site) เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น   การสอนแบบ Active Learning   การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ  การทำ

หนังสือเล่มเล็ก ทำรายงานการศึกษาค้นคว้า  และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ไม่ว่าจะจัดการสอนแบบใดก็

จะมีการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน  ซึ่งกระบวนการสอนเหล่านี้จะสามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่

เป้าหมายปลายทางได้ในที่สุด  เน้นการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน

ออก เขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1 มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้น   โครงการอ่านออก เขียนได้ตามวัย  โครงการชวนหนูน้อยเล่านิทาน สานฝันรัก

การอ่าน  โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.  มีการ ใช้

เทคนิคต่างๆในการฝึกการคิดหาคำตอบ  โครงการภาษาจีนวันละคำ  มีการติดตาม ประเมินผลตามที่ครูผู้สอน
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ดำเนินการ  โดยใช้แบบประเมินรูปแบบต่างๆ การสังเกต  การสอบถาม การสนทนาโต้ตอบ การแสดงออกต่างๆ 

รวมทั้งการใช้โปรแกรมการวัดผล  การใช้ Google Form  โปรแกรม Live worksheet  การใช้แบบทดสอบ

ประเมินตามตัวชี้วัด  นำผลการประเมินไปวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ข้อควรปรับปรุงแล้วนำไปพัฒนาผู้เรียน

ต่อไป  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้เวลาว่างในการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์  Youtube  วีดีโอ

การสอนต่างๆที่ครูจัดทำ จัดหา และแนะนำให้ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  ส่งเสริมการสืบค้น

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้ระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรค   มีการจัด

บรรยากาศห้องเรียน การเว้นระยะห่าง และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ   มีโครงการนิเทศภายใน   

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  การแนะแนวเพื่อการศึกษา  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย และดูแล
ความปลอดภัย สุขอนามัยของนักเรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี    ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี   
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  รวมทั้งมีโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริม
(นม) บริการทุกวัน อย่างทั่วถึงโดยบริหารจัดการตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 
             จากการดำเนินงานดังกล่าวของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1     
ในระดับ  ยอดเยี่ยม  ซึ่งกิจกรรมและประสบการณ์ดังกล่าวจะสามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู้เป้าหมายและเป็นความรู้
ที่คงทนให้แก่ผู้เรียน 

3.  ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย  2 ประเด็นพิจารณา  ดังนี้ 

    1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 

จากการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย  ดูได้จาก การประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านแต่ละระดับชั้น  และไม่มีผลการ
ประเมินในระดับปรับปรุง  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐาน
เดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา และเมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตามท่ีต้องการได้  
- ประสิทธิผลของการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1   
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ประกอบด้วย 6  ประเด็นพิจารณา ได้แก่  
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ผลการดำเนินงาน 

ยอดเยี่ยม  สูงกว่าเป้าหมาย 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา  ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม  สูงกว่าเป้าหมาย 

 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม  สูงกว่าเป้าหมาย 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม        

สูงกว่าเป้าหมาย 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

เป้าหมาย 

 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

เป้าหมาย 

2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ โดยยึดหลัก ดี เก่ง มีสุข จึงได้ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตามที่สถานศึกษากำหนด ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยดี โครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โครงการกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งจะคอยช่วยให้

ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ การเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ การทำกิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์แก่ส่วนรวม โครงการวันสำคัญ ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมต่างที่สำคัญ เช่น วันลอยกระทง วันสำคัญทาง

ศาสนา การเรียนธรรมศึกษา การทำบุญวันพระ  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ให้กับผู้เรียน ช่วยเหลือนักเรียนที ่มีความจำเป็น ขาดแคลนทางด้านการศึ กษา โดยสนับสนุนด้าน

ทุนการศึกษา การจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคม

ต้องการ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

- ประสิทธิผลของการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1   
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ ้น (เทียบปีการศึกษา 2562 - 2564)   

จำนวน 4  ประเด็นพิจารณา ได้แก่  
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ผลการดำเนนิงาน ยอดเยีย่ม  สูงกว่าเป้าหมาย 
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 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม  สูงกว่าเป้าหมาย 

 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยมสูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม  สูงกว่าเป้าหมาย 

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 จากการที่สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีผลเชิงประจักษ์จากการประเมิน

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลความสามารถการ

อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานผลการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรายงานผลโครงการต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการ 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

       1.ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคำนวณ
การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
       2.การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์     
       3.เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
ร่วมกิจกรรมประเพณทีี่โรงเรียนจัด  

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนฝึกการเป็นผู้นำ การ
นำเสนอ กล้าแสดงออกในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  
การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล  และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นด้วย
มารยาทที่เหมาะสม 
2.  การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 

แผนพัฒนาที่ 1  พัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองในด้าน 

สังคม และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน  

แผนพัฒนาที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  

แผนพัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และมี 

คุณธรรม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดี 
2.  วิธีการพัฒนา  

สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานข้อมูลในการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 
  1. จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

2. วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดมาตรฐานร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน และครูสนับสนุนการ
สอน 
  3. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อกำหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
  4. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครูให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติข้อกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 หน่วยงานต้นสังกัด และท้องถิ่น 

6. นำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปสู ่การปฏิบัติโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
    สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีวิธีการพัฒนาดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษานำเสนอแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการใช้แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที ่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
  4. นำแผนการปฏิบัติการประจำปีไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผ่านการจัดทำแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
   แผนงานหลักสูตรและการสอน ได้แก่ 

   1. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  แก้ไขปรับปรุง ปี 2564 
   2. การประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสอนของครู   

   แผนงานพัฒนาครูทางด้านวิชาการ ได้แก่   
  1. งานนิเทศการสอน   
  2. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  3. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
 แผนงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  ได้แก่  
  1. พัฒนางานห้องสมุด  
  2. พัฒนางานห้องแนะแนว  
  3. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นักเรียน   
  4. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  5. พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 แผนงานวัดและประเมินผล ได้แก่  
  1. การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ด้านงานวัดและประเมินผล   
  2. การจัดทำเอกสารด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

   3. การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ   
 แผนงานงานประกันคุณภาพภายใน ได้แก่  
  1. พัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน   
  2. งานติดตามและประเมินผลการประเมินคุณภาพภายใน   
  3. งานจัดเก็บและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพภายใน   
 แผนงานพัฒนาวินัยนักเรียน ได้แก่  
  1. ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร   
  2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 แผนงานการพัฒนาครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน ได้แก่   
  1. การพัฒนาครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน เรื่องการทำงานเป็นทีม   
  2. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครู  บุคลากรสนับสนุนการสอน 
  3. โครงการทัศนศึกษาคณะครู และบุคลากรสนับสนุนการสอนภายในประเทศไทย 
 แผนงานฝ่ายงานธุรการ การเงินและบัญชี  ได้แก่  
  1. จัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน   
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่  ได้แก่  
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  1. การจัดซื้อและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน   
  2. การจัดซื้อและติดตั้งอ่างล้างมือเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  3. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิง   
  4. การจัดซื้อเครื่องเสียงและประจำประชุม 
  1. งานปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท.   
  2. งานปูพื้นทางเดินหน้าอาคาร 1 , อาคารเอนกประสงค์ 
  3. งานปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร  
  4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  

3.  ผลการดำเนินงาน 
  ประสิทธิผลของการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา       
ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย / โรงเรียนวิถีพุทธ 
   ผลจาการดำเนินงานของโรงเรียน มีการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาและ การดำเนินงานตามโครงการ/
แผนงาน และกิจกรรมที่หลากหลายของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี การพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนงานปฏิบัติการประจำปีรวมถึงการพิจารณาโครงการ แผนงานเร่งด่วนตามสถานการณ์ปัจจุบัน หรือภาระงาน
ที่เร่งด่วน มีการตรวจแผนการสอนโดยฝ่ายวิชาการ และมี  การนิเทศการสอนของครู รวมทั้งจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน โดยส่งครูเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน พัฒนาครูในการผลิตสื่อ การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนาอาคาร
สถานที่และปรับปรุงอาคารเรียนห้องประกอบการ ให้มั่นคงเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไปภายในโรงเรียน จัดให้มีระบบจราจรภายในโรงเรียน  โดยให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
กิจการนักเรียนร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ มีการตรวจสุขภาพผู ้เรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
โรงพยาบาลปะทิว สาธารณสุขอำเภอปะทิว  ให้บริการตรวจฟัน  ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน  ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนา  ระบบการประกันคุณภาพภายในทำให้การบริหารได้บริหารงานโดยนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้การบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบเหมือนในช่วงปีการศึกษา 2563  แต่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้มีความพร้อมและผู้เรียนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  แบบบันทึกผลการประเมินประเด็นพิจารณา 
  เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย 
  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
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5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลจัดการศึกษา 
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิ เทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้
มี ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการ  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู ้ร ับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื ่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ  

1. งานและผู ้รับผิดชอบงานในฝ่ายงานต่าง ๆ ควร
สอดคล้องกัน ผู้รับผิดขอบงานควรอยู่ในฝ่ายงานนั้น ๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ควรส่งเสริมให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื ่อพัฒนาผู ้เรียน สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา  
3. ควรพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การประเมินระดับคุณภาพการศึกษา และ ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นปัจจุบัน 
4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ให้พร้อมใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิดสภาพคล่องและมีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้
งานภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
  สถานศึกษาดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานข้อมูล
ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   

1. ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  3. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายใน นำมาสูการระดมความคิดเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  4. จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกจุดบริการภายใน
สถานศึกษา 

5. สำรวจความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครู มีการประเมินผล และการนำผลที่ได้ไปพัฒนาครู 
 6. ผู้รับผิดชอบแต่ละงานในฝายต่าง ๆ ให้รับผิดชอบงานให้ตรงกับฝ่ายงานที่ตัวเองอยู่ เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการและการรายงานผลการดำเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2.  วิธีการพัฒนา  

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บารุง) ได้จัดการเรียนสอนในรูปแบบ ON 
Line, ON HAND, ON DEMAND และ ON SITE เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนให้มากที่สุด การให้ใบงาน
นักเรียนทำที่บ้านสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการสอนออนไลน์หรือสอนโดยใช้โปรแกรม Line Meeting 
และใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ในการให้นักเรียนเข้าร่วมเรียนออนไลน์กับคุณครู คุณครูมีการ
ติดตามนักเรียนอยู่เสมอทั้งติดตามงานจากนักเรียนโดยตรง และติดตามงานผ่านทางผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนมี
คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน ช่วงเดือนมีนาคม มีการจัดการเรียนการสอน ON SITE เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่มี
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์และนักเรียนทุกคนได้ติดตามงานส่งครู และสอบปลายภาคท่ีโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยนำข้อมูล
จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนจากชิ้นงาน และจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และนำผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู ้ที ่หลากหลายให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลาย ใช้ช่องทางและวิธีการใหม่ ๆ  
ในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างความแปลกใหม่ให้กับนักเรียนในการ
ทำใบงาน ช่วยลดความเบื่อหน่ายจากการทำใบงานที่เป็นกระดาษเพียงอย่างเดียว อาทิ เช่น โปรแกรม ZOOM ใน
การเรียนการสอน ใช้ LINE MEETING สร้างกลุ่มห้องเรียนแต่ละวิชา ซึ่งในการเลือกใช้โปรแกรมหรือสื่อ ใบงาน
ต่าง ๆ จะคำนึงถึงความพร้อมและความสะดวกของผู้เรียนและผู้ปกครองที่จะสามารถเข้าถึ งได้ อีกทั้งยังมี LINE 
กลุ่มของแต่ละห้อง เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยกันกำกับดูแล
เรื่องการเรียน การส่งงานของนักเรียน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมการสอนอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน จัดเตรียม
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้เข้าศึกษาหาความรู้และเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิต แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากที่บ้าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาท้ังภายในจังหวัด เช่น พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ พิพิธภัณฑ์จังหวัดชุมพร หมู่
เกาะชุมพร ป่าชายเลน วัดเขาเจดีย์ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม พระราชดาริ จังหวัดชุมพร เป็นต้น 
นอกจากนี้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมอย่างเป็น
ระบบโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน และเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียน  



37 
 

เป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน 5 สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วม 
ชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมกับครูในการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เกิด 
พฤติกรรมเด็กรักครู ครูรักเด็ก และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ 
ปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างการเรียนการ
สอน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นได้ โดยครูได้สอดแทรกเรื่องมารยาทในการเรียน
ออนไลน์ให้กับนักเรียน รวมทั้งเทคนิค หรือวิธีการเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ การเปิด ปิดไมค์ ระหว่างการ
เรียนการสอนเพ่ือไม่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน นอกจากนี้ การเรียนออนไลน์ยังมีข้อดีในเรื่องการใช้ห้องประชุมออนไลน์
ให้เกิดประโยชน์และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้นำเสนอเรื่องราวที่ได้
ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจ โดยนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอ หรือรูปภาพในกลุ่มให้กับเพื่อนร่วมชั้น
เรียนได้ โดยมีครูเป็นผู้ฟังและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้แสดงออกมากยิ่งขึ้น 

ครูมีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2560 ครู
นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลให้ตรงกับผู้เรียน รวมทั้งให้คำแนะนำ ให้
คำปรึกษา แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ใช้ผลจากการประเมินผู ้เรียนมาทำงานวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และ 
ความถนัดในสาขาวิชาเอกที่เรียนมา และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมอย่างเต็มเวลาและ
เต็มความสามารถ ติดตามนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเข้าเรียนออนไลน์  

ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเองจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุก คนทางานวิจัยในชั้นเรียน มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มี
การส่งเสริมบุคลากรครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดีใน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง การประชุม อบรมออนไลน์ และ 
กระบวนการอ่ืน ๆ เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
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3. ผลการดำเนินงาน 
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ 1 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน  

ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแบ่งเด็กเป็นระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทำให้ 
ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ 
ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง การสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กอ่อน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย ซึ่งทางโรงเรียนได้  
จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั ้งภายในและ
ภายนอก สถานศึกษาได้ร ับประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู ้ที ่ได้จากแหล่งเรียนรู ้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธ- 
ราษฎร์บำรุง) มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เด็กรักครู ครูรักเด็ก นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับดีเยี ่ยม และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็น ไปอย่างมี
ความสุข และได้ความรู้ไปพร้อมกัน นักเรียนอยากเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับ         
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “สุขที่สุด” 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วย  
วิธีการที่หลากหลาย และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนประจำ
จังหวัดได้  

ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดี      
ยิ่งขึ้น มีเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายสถานศึกษา และชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการ จัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธิผลของการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 5 ประเด็นพิจารณา ได้แก่  
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

รางวัลครูได้รับ 
          1. รางวลั “คุรุชนคนคุณธรรม” จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ระดับ 
เหรียญทอง  และเป็นตัวแทน 1 ใน 15 คน ส่งผลงานจากเขตพ้ืนที่ ฯ สู่ระดับ สพฐ. 

2. รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวด “เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ในการพัฒนา 
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ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 
ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนรายบุคคล/บันทึกผลหลังการสอน 
- เอกสารธุรการชั้นเรียน/งานวิจัยในชั้นเรียน 
- แบบวัดและประเมินผล 
- สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน/บันทึกการใช้สื่อ/บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรม/โครงการที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
- รางวัลของครู/สถานศึกษา 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
2 .คร ูม ีการใช ้ส ื ่ อ เทคโนโลย ีและแหล ่ ง เร ียนรู้                
ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่อง สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนรักครู ครู 
รักเด็ก อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4.ครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตรงตาม 
วัตถุประสงค์ มีการวัดอย่างต่อเนื่องและนำผล 
การวัดระหว่างเรียนและหลังเรียนมาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด โดยเน้น
ผู้เรียนเป็น สำคัญ 

1.ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างหลากหลาย  
และ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันการใช้สื่อ      
การป้องกันตนเองจากข่าวลวง สื่อสังคมออนไลน์        
โดยส่งเสริมให้มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีต่อความ
เป็นไทย การพูด การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง 
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แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
โครงสร้างหลักสูตร และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ นักเรียนจะได้นา
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

แผนพัฒนาที่ 1 ใช้แผนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากข้ึน การสอนในลักษณะให้ครูเป็น  
coaching ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

แผนพัฒนาที่ 2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี การใช้สังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ ให้นักเรียน  
ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน 
มากยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาที่ 3 จัดให้มีเวทีเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
แผนพัฒนาที่ 4 นำผลการวัดและประเมินผลมาสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้ 

การวิจัยในชั้นเรียน สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ทราบและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาที่ 5 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ จัดหาแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลากหลายในช่องทางต่าง ๆ หรือใช้ระบบออนไลน์เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ให้มากข้ึน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่  ด ี ด ี ดี 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ           

75 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

75 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

75 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

75 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

  ดีเลิศ 

1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
80 77.22 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
80 96.20 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 91.50 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

80 81.84 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ดี ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ 

ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 91.58 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

70 98.94 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

70 97.89 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

80 90.52 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 89.47 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 
      ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย ภารกิจ  รวมทั้งการตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลตามโครงการต่างๆ   ในการพัฒนางาน โรงเรียนมี
ความมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับคุณภาพไว้ให้ยั่งยืนต่อไป และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
เทศบาล  มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการตามมาตรการเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  
เช่น โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี  โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าใน
แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการ /กิจกรรมที่มุ่งมั่นจะพัฒนานักเรียน  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

4.โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

5.โครงการอ่านดี  เขียนได้ ตามวัย ป.1 
- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง     
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

6.โครงการชวนหนูน้อยเล่านิทาน สานฝันรักการอ่าน 
- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   

7.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

8.โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน 

ระดับปฐมวัย 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

9.โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน 

 - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

11.โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา     

12.โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน   

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา   

13. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา   

14. โครงการนักอนุรักษ์น้อย - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

15.โครงการปฐมวัยสดใส  สุขภาพอนามัยแข็งแรง   - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

16.โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต   - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชน   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
17.โครงการภาษาจีนวันละคำ   - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   
18.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  และ
ผู้ปกครอง   

19.โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็น นวัตกรทาง
การศึกษา 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา   

20.โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   

21.โครงการหนูน้อยจิตสาธารณะ - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   

22.โครงการนิทานสุขหรรษา - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   

23. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา      

24.โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือ
สวย 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา      

25.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   

26.โครงการบริหารการเงินและพัสดุ - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

27. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา   

28. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   

29. โครงการส่งเสริมสุขภาพงานอนามัย - งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ปกครอง   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
30.โครงการจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนห้อง
อนุบาล 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

31. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

32.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

33. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 

- งบประมาณเงินอุดหนุน  
- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน   

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
1. โครงการโสตทัศนูปกรณ์ -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัด     

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้าน
ดนตรีสากลวงโยธวาทิต 

-การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัด     
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

3.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

-การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัด     
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

4. โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  

(A WORD A DAY)  

-การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัด     
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

5. โครงการการละเล่นแบบพื้นบ้าน  -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  นักเรียนระดับ
ปฐมวัย ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน เป็นการจัดการสอน 
ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

6. โครงการธรรมะติดปีก  -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  นักเรียนระดับ
ปฐมวัย ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน เป็นการจัดการสอน
ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

7.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

-การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

8. โครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

9.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

-การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

10.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ และ
มาตรการเว้นระยะห่าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ตามโครงการได้ 

11. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด มีมาตรการเว้น
ระยะห่าง การพัฒนาครูส่วนใหญ่ เป็นลักษณะ
ออนไลน์ การดำเนินการตามโครงการจึงไม่ประสบ
ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

12. โครงการธนาคารขยะ -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

13.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

14.โครงการวันสำคัญ -การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
15. โครงการเกษตรตามศาสตร์พระราชา  
(เพ่ืออาหารกลางวัน) 

-การแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามโครงการได้ 

16. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น -อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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ภาคผนวก 
• หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ที่แสดง 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564 

• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

• ประกาศโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

• หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
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รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 
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รางวัลความสำเร็จของผู้บริหาร 
ปีการศึกษา 2564 
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รางวัลความสำเร็จของครู นักเรียน 

ปีการศึกษา 2564 
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รางวัลความสำเร็จของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



62 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 

คำสั่ง โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
ที่  ๑๔๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี       
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

……………………………………………… 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันภายใน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบการประกันภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับรองการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกต่อไป ซึ่งได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน  ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาที่รับผิดชอบ รวบรวมเอกสาร และข้อมูลแต่ละมาตรฐานที่ได้รับ รวมทั้งเตรียมจัดทำรายงานประจำปี 
ดังนี้                  
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวจีราพร สงวนชาต ิ      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ กรรมการ 

๓.  นางหทัยรัตน์  เขียวเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ 
๔.  นางสาวอมลรัตน์  โพธิสุวรรณ  ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ 
๕.  นางสาวมนฑกานต์  เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ  

 ๖.  นางผ่องศรี แพ่งยัง  ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  เสนอแนวทาง  กำกับและติดตาม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
ดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน       
    ๒.๑ มาตรฐานระดับปฐมวัย   
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑. นางสาวอรอุมา นันชม          ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 ๒.  นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ     ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 ๒. นางสาวธนพรรณ  มือสันทัด      ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ๑. นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย      ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
 ๒. นางสาวกัญชลิกา ทองไทย      ครูผู้ชว่ยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
   ๒.๒  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑.  นางผ่องศรี แพ่งยัง  ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       ประธานกรรมการ   
 ๒.  นางสาวอินท์รวี  นิลวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ           กรรมการ   
 ๓.  นางสาวทิพาวรรณ  นุ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวธนาภรณ์  ใกล้ชิด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     กรรมการ 

๕.  นางสาววรวีย์ วิระวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ           กรรมการ   
๖.  นางสายสุดา  มากสาขา พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ กรรมการ 
๗.  นายปริญญา  บัวเสถียร ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.  นางหทัยรัตน์  เขียวเพชร ครู  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสุทธรัตน์  อินทรัตน์ คร ู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       กรรมการ  
๓.  นางสาวเดือนฉาย นิราศคำ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       กรรมการ 
๔.  นางสาวปทุมมา  ใจสวย ครู  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ        กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๑.  นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      ประธานกรรมการ  
 ๒.  นางเยาวเรศ สิทธิช่วย  ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      กรรมการ  
 ๓.  นางสาวฐิติพร  ขาวปลั่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอรสา  ส่งถึง    ครู  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      กรรมการ 
           ๕. นางสาวชญานี  ธราพร ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      กรรมการและเลขานุการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑.  นางสาวฑีรณัท   ขันนาค ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพศวีร์  อินทะโร  ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     กรรมการ 

๓.  นายกิตติชัย  แสงสุริยา         ครู ชว่ยราชการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ กรรมการ 
๔. นายสมภพ  มีสุข           ครู  โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       กรรมการและเลขานุการ 
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  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประชุม วางแผนดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการรวบรวม
ข้อมูล ร่องรอยเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องตามแฟ้มงานแต่ละมาตรฐานอย่างเป็นระบบ  ให้สามารถติดตาม 
ตรวจสอบได้  

๒. จัดพิมพ์รายงานประจำปี (SAR) และรวบรวมรายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนดทั้งไฟล์งานและแบบ
เอกสาร ให้สามารถพร้อมส่งเอกสารเพ่ือเผยแพรต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลากำหนด 
   
         ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสำเร็จลุล่วงจนเกิด
ผลดีต่อสถานศึกษา  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ขอให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๑   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๔   
 

                                                
          (นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ได้พิจารณารายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยพิจารณารายละเอียดในเอกสารรายงาน สรุปผลการประเมินใน
ภาพรวม อยู่ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 โดยมติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  
เห็นชอบ รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
 
  
     ลงชื่อ 
          (นายชัยทัต  ลิ้มตระกูล) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพ
ภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
แนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จำดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 1. นายธรรมรงค์    เทพไพฑูรย ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิราพร สงวนชาติ     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     รองประธานกรรมการ 

๓. นางพงศา    ไชยชนะ    ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
 ๔. นางหทัยรัตน์    เขียวเพชร    ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ        กรรมการ 
 ๕. นางผ่องศรี    แพ่งยัง            ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ                   กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
  

 
 
                                                                   (นายธรรมรงค์   เทพไพฑูรย์) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพ้ื นฐาน             
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่  7 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)     
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
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แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
********************* 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น 
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     ระดับ 4 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กร้อยละ 80            

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กร้อยละ 80            

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กร้อยละ 80            

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กร้อยละ 80            

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 4 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นสำคัญ ระดับ 4 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูร้อยละ 90 

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูร้อยละ 90 

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น 
การพิจารณา 

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ 90 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3 

   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 75 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  
1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ3 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ระดับ 3  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ 

ระดับ 3  
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 3  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 3  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 3  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 3  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ 3 
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

    3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73 
 

 
ที่  ศธ 04041.146/82                                             โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
       57 หมู่ 7 ถนนเจริญรัฐ   อำเภอปะทิว   

จังหวัดชุมพร 86160 

                                                              31 มีนาคม 2565 

เรื่อง     เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

เรียน     นางพงศา  ไชยชนะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    จำนวน 1  ชุด 

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ซึ่งเป็นการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นั้น 

  โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ นางพงศา  ไชยชนะ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ได้จัดส่งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  

            จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                            
                   (นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลปะทิว ฯ 
โทร. 0 – 7759 – 1180  
โทร. 08 – 9875 – 0403 
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