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โรงเรียนวัดศรีสว่าง 
ตำบลหารแก้ว   อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔



ก 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 
 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 153  หมู ่ 6  ตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่                
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ข้าราชการ
ครู  14  คน พนักงานราชการ  1 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน  นักการภารโรง
อัตราจ้าง 1 คน  มีนักเรียนระดับอนุบาล 2-3 จำนวน 27 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 จำนวน 157  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น   184  คน จัดการศึกษา 2 ระดับ  คือระดับปฐมวัย  และระดับขั้น
พ้ืนฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ระดับปฐมวัย 
สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม  ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
จากการดำเนินงาน ตามแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ผลการ
ประเมินสรุปได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ทั้งนี ้โรงเรียนวัดศรีสว่างมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic Plan) พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนวัดศรีสว่าง  พุทธศักราช  ๒๕๖3  สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา และสภาพของชุมชนท้องถิ ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กในมาตรฐานที่  1  อยู่ในระดับ                   
ยอดเยี่ยม  พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด   มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงานบริหารวิชาการ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามศักยภาพปฐมวัย  เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  มีกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค       โควิด  19   จุดเด่นคือ  เด็กมีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  พร้อม
สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป  และมีการส่งเสริมเด็กให้แสดงความสามารถของตนตามศักยภาพ  เช่น                                  
ด้านงานศิลปะสร้างสรรค์  การแสดงเคลื่อนไหวและจังหวะ  มีการจัดทำโครงงานเรื่อง  ต้นไม้แห่งความรับผิดชอบ  
เครื่องชั่งของหนู  จรวดแสนสนุก  ความดีนั้นไม่มีขายอยากจะได้ก็ต้องทำเอง  จุดที่ควรพัฒนาเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
คือ  การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการพัฒนาคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม  มี 
โครงการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐  และบริบทของท้องถิ่น  
จัดทำร่างหลักสูตรท้องถิ่น  อัตลักษณ์เชิงพื้นที่เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน  “ดินปั้นหรรษา”  ระดับปฐมวัย  จัดครู



 

 

 
 

เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ร่วม  มีโครงการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC  
จุดเด่นคือ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และบริบทของท้องถิ่น   จัดทำร่าง
หลักสูตรท้องถิ่น  อัตลักษณ์เชิงพื้นที่เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน  “ดินปั้นหรรษา”  ระดับปฐมวัย  มีครูเพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน  และครูมีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับ  ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน  รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  จุดที่ควรพัฒนาเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคือ  การเผยแพร่ผลงาน
ของสถานศึกษาและบุคลากรระดับปฐมวัย      

ในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการพัฒนาคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 
มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วน
ร่วม ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  มีการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย                
ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน  จุดเด่นคือ  ครูมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  และได้รับ
การยอมรับ  ได้แกร่างวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานที่ดีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices )            
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน  รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน       

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  ยังมีแผนพัฒนาเพื ่อคงไว้ซึ ่งมาตรฐานโดยได้เสนอโครงการเพื ่อบรรจุ                       
ในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา  2565  ดังนี้ ในด้านคุณภาพของเด็กมีโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู ้ปกครอง                    
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  
โครงการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC    มีแผนงานประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาและ
บุคลากรระดับปฐมวัย  ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีโครงการงานวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรม
ดินปั้นหรรษาเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.1  สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

     มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

  2.2 จากผลการประเมินมีร่องรอยหลักฐานดังนี้ 

     มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดศรีสว่าง มีกระบวนการพัฒนาผู ้เร ียนด้วยวิธีการที ่หลากหลาย  ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร   ซึ่งในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนวัดศรีสว่าง ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายรูปแบบ ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  ( COVID - 19)  โดยทางโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน ครูผู ้สอนและนักเรียน โดยยึดหลัก “ โรงเรียนหยุดเรียนที่
โรงเรียน แต่ นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้ อย่างทั่วถึงเสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ  เช่น การจัดการเรียนการ
สอนแบบ  On-hand  ให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ โดยการนำหนังสือ แบบฝึก  ใบงาน สื่อการ
เรียนรู้ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง  รูปแบบการจัดการการสอนแบบ On-demand  
การใช้สื ่อ DLTV หรือ DLIT และ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามที่คู ่มือครูพระราชทานสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการการสอนแบบ On-line ผ่าน Google Classroom Google Meet  โดยครูผู้สอน
ได้สร้างช่องทางให้นักเรียนได้ติดต่อสอบถามผ่านทาง application ต่างๆ เช่นกลุ่ม Line กลุ่ม facebook  และ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ On-site เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ผ่านกิจกรรม “เรียนสุข  สนุกสอน”โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแสดงความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์ สามารถใช้วิจารณญาณ การพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เลือกใช้เทคโนโลยีหลากหลายช่องทางมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการผลิตสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  ในด้านกระบวนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย บุคลากรครู         
ทุกคน มีการทำ MOU ร่วมกัน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยจะมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เหมาะสม



 

 

 
 

กับเนื้อหาวิชาและธรรมชาติของผู้เรียน มีการให้ข้อมูลผลการเรียนสะท้อนกับแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน 
เพื่อร่วมกันชื่นชม หรือแก้ไขปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน และอีกส่วนที่สำคัญที่โรงเรียนวัดศรีสว่างดำเนินการคือ 
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพการเพ่ิมเวลารู้เรื่องงานทักษะด้านอาชีพ โดย
การจัดทำโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่สัมมาชีพในโรงเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาท  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  และทักษะประสบการณ์ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  สร้าง
โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน  ได้แก่กิจกรรม  การปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การปลูกแก้วมังกรในบ่อซีเมนต์  การเลี้ยงปลานิล  
การขายน้ำดื่ม Watsrisawang  การทำขนมสร้างอาชีพ  การผลิตเครื่องปั้นดินเผา  การออกแบบและขายออนไลน์ 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที ่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้ อยู่ในสังคมได้อย่าง  มีความสุข  
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนรักษาศีล 5  การจัดค่ายคุณธรรมออนไลน์กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  ( COVID - 19)   จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย การดำเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักค่านิยม 12 ประการ  การจัดกิจกรรมสภานักเรียน  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาท  
หน้าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพกฎกติกา  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอย่างมีความสุข การจัดทำระบบการการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ การแนะแนว การดูแล
สุขภาวะจิต  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การดูแลด้านสุขภาวะของผู้เรยีน 
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  และผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  
ยอมรับในกฎ  กติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
 

จุดเด่น : 1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ร้อยละ 90.55 สูงกว่าระดับประเทศ  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT ) 
ด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ  และ ด้านภาษาไทย  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 

            2) มีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  และนักเรียน
ร้อยละ 87.85   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้ามาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ 

จุดควรพัฒนา : 1)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา โควิค-19 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     2)  ยกระดับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ในทุกระดับชั้น
ให้มากขึ้น 
                   3 ) สร้างสื่อ/นวัตกรรมพัฒนานักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพ 



 

 

 
 

    มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนวัดศรีสว่าง   ใช้เทคนิคการบริหารแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ให้ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วม  และการบริหารโรงเรียน
คุณภาพโดยใช้ STEP ศรีสว่าง  และรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้ STEP G Modelรางวัลสถานศึกษา
ที่มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดีเยี ่ยม ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  เพื่อพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564  โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่                   
ผ่านมาศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis)  เพื่อวางแผน
ร่วมกันกำหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  มีการใช้ ระบบ PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งการทำงาน
ประจำ และการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้     
มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลปรับปรุงงานกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร   จัดสรรงบประมาณ การดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดีเยี่ยม ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 

จุดเด่น :   โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ    ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ  เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และ  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดควรพัฒนา : โรงเรียนควรสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีโอกาสในการใช้บริการ
เครือข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นLine  facebook  Google ฟอร์ม เพ่ือให้เป็นชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
            มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูเพื่อให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สามารถนำไปจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  โดยครูได้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  การจัดทำร่างหลักสูตร
ท้องถิ่น  อัตลักษณ์เชิงพื้นที่เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน  “ดินปั้นหรรษา”  ด้วยกระบวนการ Active  Learning            
ในระดับขั้นพื้นฐาน  และมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สามารถ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม  ครูสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เหมาะสม  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื ่อง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ พัฒนาการจัดการเรียนรู้  

จุดเด่น :  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  



 

 

 
 

จุดควรพัฒนา : จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน  ควรมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยจัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง              
จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน  “ดินปั้นหรรษา”              
ให้สมบูรณ ์  และ ครคูวรมีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล เพ่ือประสิทธิภาพ สำหรับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย          
 
2.3 Best Practices / นวัตกรรม 

   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง           
การเรียน  โดยใช้กิจกรรม เรียนสุข สนุกสอน  
       มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้แก่ รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ 
                        STEP ศรีสว่าง  (S = System ,T = Team , E = Enjoy , P = Participation ) 
                       และรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้ STEP G Model  
       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรู้                 
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ “เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน”ด้วยกระบวนการ Active  Learning  โดยกระบวนการ PLC ใน
โรงเรียน และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้



ข 
 

 
 

คำนำ 

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖4 โรงเรียนวัดศรีสว่าง ฉบับนี้  จัดทำขึ้น 
ตามกฎกระทรวง   การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๓  ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี   เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓  มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ฉบับนี้   
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ในปีการศึกษา ๒๕๖5 ต่อไป 

 
                                                                     
                                                      

         นายธนวัฒน์   จรรย์เสงี่ยม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
            30   เมษายน  2565
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 6 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   
รหัสไปรษณีย ์50230 โทรศัพท์ 053 – 023304  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมี นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม  วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  
การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  จนถึง
ปัจจุบัน 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
        1)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการ 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

นักการ 
ภารโรง 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 1 14 1 1 1 1 19 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
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 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
จำนวน

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

1 นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ คร ูคศ.3 ศษ.ม.ประถมศึกษา ประถมศึกษา 25 
2 นางนวนัฏ  อินปั๋น คร ูคศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและ

การสอน (ปฐมวัย ) 
ปฐมวัย 25 

3 นางสาวดวงสมร  สมวถา คร ูคศ.3 กศ.บ. การ
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 24 

4 นางสาวลักขณา ทวีตระกูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย คบ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 16 
5 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครูผู้ช่วย คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 
6 นายประเสริฐ  ปั๋นแก้ว คร ูคศ.3 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ 23 
7 นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์ คร ูคศ.2 ศบ. จิตรกรรม จิตรกรรม 23 
8 นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา คร ูคศ.1 คบ.ภาษาไทย ภาษาไทย 24 
9 นายอนุษา    ใหม่ศรี ครู คศ.1 คบ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา 23 

10 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ คร ูคศ.3 คบ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 18 
11 นางใกล้รุ่ง  เตปา คร ูคศ.3 คบ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 
12 นายมนตรี  ไชยบุญทา คร ูคศ.1 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 18 
13 นางอัญชณา   สืบสกุล คร ูคศ.3 ศษม.หลักสูตรและการ

สอน (คณิตศาสตร์) 
คณิตศาสตร์ 18 

14 นายธนพล   ซึมกลาง คร ูคศ.3 กศ.บ.พลศึกษา พลศึกษา 19 
15 นายมณฑล  จอมพันธ์ พนักงาน

ราชการ 
คบ.ดนตรีศึกษา ดนตรี 20 

16 นางสาวพรพิมล  ทุนร่องช้าง ธุรการ คบ.วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา 1 
17 นางวันทนีย์  ใจคำ ครูพ่ีเลี้ยงฯ ม.6 - 16 
18 นายนิพนธ์     เวทศักดิ์ นักการ ม.6 - - 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  รวม 184   คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 6 10 16 16 
อ.3  1 7 4 11 11 
รวม 2 13 14 27  
ป.1 1 13 9 22 22 
ป.2 1 15 5 20 20 
ป.3 1 6 11 17 17 
ป.4 1 11 7 18 18 
ป.5 1 12 2 14 14 
ป.6 1 4 7 11 11 
รวม 6 61 41 102  
ม.1 1 13 5 18 18 
ม.2 1 17 7 24 24 
ม.3  1 3 10 13 13 
รวม 3 33 22 55  

รวมทั้งหมด 11 107 77 184 17 

 

 

0

2

4

6

8

10

ชาย หญิง

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับปฐมวัย

อ.2 อ.3



๔ 

 

 
 

 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

13

15

6

11
12

4

9

5

11

7

2

7

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับประถมศึกษา

ชาย หญิง

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ม.1 ม.2 ม.3

13

17

3
5

7

10

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับมัธยมศึกษา

ชาย หญิง



๕ 

 

 
 

2) จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 รวม 184 คน (แยกจำนวนผู้เรียนปกติ และจำนวนผู้เรียนเด็กพิเศษ ) 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนผู้เรียนปกติ  

จำนวนผู้เรียน 
เด็กพิเศษ รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 1  - - - - - - -  - 
อนุบาลปีที่ 2 1 6 10 16 - - - 16 
อนุบาลปีที่ 3 1 7 4 11 - - - 11 

รวม 2 13 14 27 - - - 27 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 9 22 - - - 22 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 4 12 7 1 8 20 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 10 13 3 1 4 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 8 6 14 3 1 4 18 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 2 11 3 - 3 14 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 7 11 - - - 11 

รวม 6 45 38 83 16 3 19 102 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 5 15 3 - 3 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 16 7 23 1 - 1 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 8 10 2 1 3 13 

รวม 3 28 20 48 6 1 7 55 
รวมทั้งสิ้น 11 102 75 177 22 4 26 184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 

1.4 ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 
4 ด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อ.2 16 15 15 16 13 13 
อ.3 11 11 11 11 9 9 
รวม 27 26 26 27 22 22 

ร้อยละ 100 96.30 96.30 100 81.15 81.15 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ  3 ขึ้นไป



๗ 

 

 
 

          2) การเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย กับค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    ปีการศึกษา 2564        
 

พัฒนาการด้าน 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ ระดับ 3  ขึ้นไป สรุปผล 

การประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  
แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

90.00 96.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  
จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

90.00 96.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  
ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

90.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

80.00 81.15 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 

1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

1) ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา 2564  

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 22 20 17 18 14 11 18 24 13 157 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ร้อยละ 

ภาษาไทย 16 9 12 14 11 9 14 18 9 71.34% 

คณิตศาสตร ์ 19 7 12 15 7 1 11 15 8 60.51% 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 19 15 18 9 5 8 13 6 71.34% 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 17 15 12 9 8 16 20 12 80.25% 

ประวัติศาสตร์ 20 19 16 18 13 8 17 21 12 91.72% 

สุขศึกษาและพลศึกษา 22 20 17 18 14 11 13 15 13 91.08% 

ศิลปะ 22 19 17 14 12 5 15 19 12 85.99% 

การงานอาชีพ 21 19 16 18 13 11 18 24 13 97.45% 

ภาษาอังกฤษ 15 15 13 12 8 9 16 18 12 75.16% 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)   
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับ ป.1-ม.3



๙ 

 

 
 

2) ร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564  

 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน) 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ระดับ ป.1-ม.3

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 22 20 17 18 14 11 18 24 13 157 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 2.5 ขึ้นไป   

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ร้อยละ 

ภาษาไทย 17 11 15 14 12 10 16 20 12 80.89% 

คณิตศาสตร์* 20 16 14 15 10 7 15 17 10 78.98% 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 22 20 17 18 10 7 11 16 9 82.80% 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 17 16 12 13 9 18 21 12 87.90% 

ประวัติศาสตร์ 22 19 16 18 14 9 18 23 12 96.18% 

สุขศึกษาและพลศึกษา 22 20 17 18 14 11 14 16 13 92.36% 

ศิลปะ 22 19 17 14 12 7 16 19 12 87.90% 

การงานอาชีพ 22 20 17 18 13 11 18 24 13 99.36% 

ภาษาอังกฤษ* 19 16 15 12 14 11 16 22 12 87.26% 



๑๐ 

 

 
 

1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน/ระดับ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่สถานศึกษาต้องการนำเสนอ 

        1 ) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 22 9 13 0 0 

ป.2 20 4 13 3 0 

ป.3 17 13 0 4 0 

ป.4 18 8 10 0 0 

ป.5 14 6 8 0 0 

ป.6 11 4 5 2 0 

ม.1 18 5 11 2 0 

ม.2 24 14 10 0 0 

ม.3 13 4 7 2 0 

รวม 157 67 77 13 0 

ร้อยละ 100.00 42.68 49.04 8.28 0 
ระดับดีขึ้นไป 144 เฉลี่ยร้อยละ  91.72 
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ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564

           



๑๑ 

 

 
 

         2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3          
ในระดับดีขึ้นไป 

                  2.1 )  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถด้านการสื่อสาร                      
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 22 12 10 0 0 

ป.2 20 19 0 1 0 

ป.3 17 13 4 0 0 

ป.4 18 14 4 0 0 

ป.5 14 5 5 4 0 

ป.6 11 11 0 0 0 

ม.1 18 11 5 2 0 

ม.2 24 11 13 0 0 

ม.3 13 5 7 1 0 

รวม 157 101 48 8 0 

ร้อยละ 100.00 64.33 30.57 5.10 0 
ระดับดีขึ้นไป 149 เฉลี่ยร้อยละ  94.90 
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ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564



๑๒ 

 

 
 

         
          2.2 )  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถด้านการคิด                
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 22 14 8 0 0 

ป.2 20 7 12 1 0 

ป.3 17 13 4 0 0 

ป.4 18 4 14 0 0 

ป.5 14 5 5 4 0 

ป.6 11 10 1 0 0 

ม.1 18 0 15 3 0 

ม.2 24 10 14 0 0 

ม.3 13 5 6 2 0 

รวม 157 68 79 10 0 

ร้อยละ 100.00 43.31 50.32 6.37 0 
ระดับดีขึ้นไป 147 เฉลี่ยร้อยละ  93.63 
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ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564



๑๓ 

 

 
 

 
                   2.3)  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 22 11 11 0 0 

ป.2 20 7 12 1 0 

ป.3 17 13 4 0 0 

ป.4 18 3 14 1 0 

ป.5 14 5 5 4 0 

ป.6 11 10 1 0 0 

ม.1 18 0 15 3 0 

ม.2 24 8 16 0 0 

ม.3 13 4 7 2 0 

รวม 157 61 85 11 0 

ร้อยละ 100.00 38.85 54.14 7.01 0 
ระดับดีขึ้นไป 146 เฉลี่ยร้อยละ  92.99 
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ผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564



๑๔ 

 

 
 

 
            2.4)  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 22 13 9 0 0 

ป.2 20 7 12 1 0 

ป.3 17 13 4 0 0 

ป.4 18 4 13 1 0 

ป.5 14 5 5 4 0 

ป.6 11 10 1 0 0 

ม.1 18 3 14 1 0 

ม.2 24 16 8 0 0 

ม.3 13 4 8 1 0 

รวม 157 75 74 8 0 

ร้อยละ 100.00 47.77 47.13 5.10 0 
ระดับดีขึ้นไป 149 เฉลี่ยร้อยละ  94.90 
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ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564



๑๕ 

 

 
 

 
                  2.5)  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 22 15 7 0 0 

ป.2 20 7 12 1 0 

ป.3 17 13 4 0 0 

ป.4 18 6 12 0 0 

ป.5 14 5 6 3 0 

ป.6 11 10 1 0 0 

ม.1 18 8 10 0 0 

ม.2 24 22 2 0 0 

ม.3 13 4 8 1 0 

รวม 157 90 62 5 0 

ร้อยละ 100.00 57.32 39.49 3.18 0 
ระดับดีขึ้นไป 152 เฉลี่ยร้อยละ  96.82 
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ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564



๑๖ 

 

 
 

 
       3) ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมิน                 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์สถานศึกษา 
 

 

 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.1 ม.2 ม.3 สรุป

ผลการประเมินด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564

ระดบัชัน้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ป.๑ 22 22 - ๑๐๐ 
ป.๒ 20 20 - ๑๐๐ 
ป.๓ 17 17 - ๑๐๐ 
ป.๔ 18 18 - ๑๐๐ 
ป.๕ 14 14 - ๑๐๐ 
ป.๖ 11 11 - ๑๐๐ 
ม.1 18 18 - ๑๐๐ 
ม.2 24 24 - ๑๐๐ 
ม.3 13 13 - ๑๐๐ 
รวม

ทัง้หมด 157 157 - ๑๐๐ 



๑๗ 

 

 
 

 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีขึ้นไป   
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 22 22 0 0 0 22 100 
ป.2 20 20 0 0 0 20 100 
ป.3 17 13 0 4 0 13 76.47 
ป.4 18 8 10 0 0 18 100 
ป.5 14 6 8 0 0 14 100 
ป.6 11 11 0 0 0 11 100 
ม.1 18 5 11 2 0 16 88.89 
ม.2 24 14 10 0 0 24 100 
ม.3 13 5 8 0 0 13 100 
รวม 157 104 47 6 0 151 96.18 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2564
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5.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
     5.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
           1) ผลการประเมินการทดสอบ ระดับชาติ (Reading Test: RT) ความสามารถในการอ่าน  
            ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
อ่านออกเสียง 92.44 69.04 69.95 
อ่านรู้เรื่อง 88.66 72.30 72.79 

รวม   2   ด้าน 90.55 70.67 71.38 

 
           2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 
       ปีการศึกษา2563 กับ  ปีการศึกษา2564 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

อ่านออกเสียง 83.83 92.44 +8.61 
อ่านรู้เรื่อง 82.50 88.66 +6.16 

รวม   2   ด้าน 83.16 90.55 +7.39 
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100

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมท้ัง 2 ด้าน

83.83 82.5 83.16
92.44 88.66 90.55

การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ (Reading Test : RT)

ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4

2563 2564
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5.2 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3        
ปีการศึกษา2564 
 
          1 ) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 54.30 48.73 49.44 
ด้านภาษาไทย 54.05 55.48 56.14 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 54.17 52.11 52.80 

 
          2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา2563 กับ  ปีการศึกษา2564 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 25.21 54.30 +29.09 
ด้านคำนวณ 37.67 54.05 +16.38 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 31.44        54.17 +22.73 

 

   

10
20
30
40
50
60
70
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100

ด้านภาษา ด้านค านวณ รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

25.21
37.67 31.44

54.3 54.05 54.17

การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ( NT )
ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4

2563 2564
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5.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                            
ปีการศึกษา2564  
      -  ไม่มีนักเรียนสมัครใจสอบ  เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
     
5.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                 
ปีการศึกษา2564  
      -  ไม่มีนักเรียนสมัครใจสอบ  เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
5.5  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NT, O-NET)  

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การศึกษา 2564  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก 
ของผู้เรียน (RT) สูงกว่าระดับประเทศ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การศึกษา 2564  มีผลการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT ) ด้านคณิตศาสตร์ 
สูงกว่าระดับประเทศ  และ ด้านภาษาไทย  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
     - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564  ไม่มีการสอบ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
    6.  รางวัลที่นักเรียน/โรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู  ได้รับในรอบปีการศึกษา 2564 

     6.1 รางวัลที่นักเรียน ได้รับในรอบปีการศึกษา 2564 

    1) ระดับปฐมวัย รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่

รับมอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

(ไม่มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19) 
    

     2) ระดับประถมศึกษา รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่

รับมอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

(ไม่มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19) 
    

 



๒๑ 

 

 
 

3) ระดับมัธยมศึกษา รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่รับ

มอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

(ไม่มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19) 
    

 

ที ่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่

รับมอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับอำเภอ / ตำบล / จังหวัด   

๑. รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่  ( ประเภทเยาวชน ) 
เด็กหญิงจุฑามาศ      เพตะกร 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๒. รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่  ( ประเภทเยาวชน ) 
เด็กหญิงน้ำเพชร      ศิร ิ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๓. รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่  ( ประเภทเยาวชน ) 
เด็กหญิงจรรยพร   ลุงทุน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

4 รางวัลเด็กดีศรหีารแก้ว ( ประเภทเยาวชน ) 
เด็กหญิงจุฑามาศ      เพตะกร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

เทศบาลตำบลหารแก้ว  

5 รางวัลเด็กดดีีศรหีารแก้ว ( ประเภทเยาวชน ) 
เด็กชายอภิรักษ ์   อินทะราชา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

เทศบาลตำบลหารแก้ว  

 
4) ระดับมัธยมศึกษา  รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่รับ

มอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับประทศ   
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6.2  รางวัลที่โรงเรียนได้รับในรอบปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/กิจกรรม,วาระ

โอกาส 
วัน/เดือน/ปี ที่

รับมอบ 
รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

1 โล่เกียรติยศ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
ระดับประเทศ ปี 2564 

สพฐ. 27 มิ.ย 2564 

2 รางวัลสถานศึกษาที่มีการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดีเยี่ยม ตามโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE)  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2564  

ศธจ.เชียงใหม่ 9 ก.ย 2564 

3 ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
ปีการศึกษา 2564 

สพป.ชม4 4 เม.ย 2565 

4 โรงเรียนวิถีพุทธ "ระดับเพชร"ตาม
โครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา" 

สพป.ชม4 7 ม.ค 2565 

รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    
    
    
    
    

รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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6.3 รางวัลที่ผู้บริหารและครูได้รับในรอบปีการศึกษา 2564 

    1) ผู้บริหาร  
    รางวัล/โล่/เกียรติบัตร ระดับประเทศ  
 ที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/โล่/เกียรติบัตร 

 - - 
     
  รางวัล/โล่/เกียรติบัตร ระดับจังหวัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล/โล่/เกียรติบัตร 
1 นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม ระดับเหรียญทอง “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”             

เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้ STEP 
G Model ประจำปี 2564 

2 นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจำปี 2564 

3 นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม ผู้บริหารดีเด่นด้านการขับเคลื่อน โรงเรียนวิถีพุทธใน
สถานศึกษา ประจำปี 2564 

 
๒) ครูผู้สอน 
    รางวัล/โล่/เกียรติบัตร ระดับประเทศ  
 ที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/โล่/เกียรติบัตร 

 - - 

รางวัล/โล่/เกียรติบัตรระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล/โล่/เกียรติบัตร 
1 นางนวนัฏ  อินปั๋น - รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดี                

ศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564 
- รางวัลครูดีของแผ่นดิน  ขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  2564 จากมูลนิธิครูดี            
ของแผ่นดิน 

2 นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานที่ดีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best  Practices ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

3 นางวันทนีย์  ใจคำ เกียรติคุณปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปกรรม  เทศบาลตำบลหารแก้ว 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล/โล่/เกียรติบัตร 
4 นางสาวอังศุมาลิน จันต๊ะตึง  - รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่  ( ประเภทบุคคลทั่วไป ) ประจำปี 2564 

-  รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน) ประจำปี 2564 
5 นายมณฑล  จอมพันธ์    - รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่  ( ประเภทบุคคลทั่วไป ) ประจำปี 2564 
6 นายอนุษา    ใหม่ศรี -  ครูผู้รับผิดชอบโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 

ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมนักเรียน ระดับดีเด่น นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีโครงงานคุณธรรม “ ใบไม้คุณธรรม น้อมนำวินัย ใส่
ใจความพอเพียง ” 
-  รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน) ประจำปี 2564 
-  รางวัลเกียรติยศวันครู ประจำปีการศึกษา2564 

7 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2564 
8 นางใกล้รุ่ง  เตปา -  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการพัฒนาการเรียนการสอน 

-  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่การท่องเที่ยวชุมชน ระดับดีเด่น 
ครูดีในดวงใจ ระดับเหรียญเงิน  ประจำปี 2564 

9 นางอัญชณา   สืบสกุล -  ผู้สอนดีเด่นด้านการขับเคลื่อน โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา 
ประจำปี 2564 

 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  

  ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จำนวนอาคาร จำนวนห้องประกอบ 
 อาคารเรียนจำนวน  2    หลัง   อาคารประกอบจำนวน  -    หลัง  
 ห้องน้ำนักเรียน      8    ห้อง  สนามวอลเลย์บอล       1     สนาม    
 สนามเด็กเล่น        1    สนาม               สนามฟุตบอล            1     สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล  1    สนาม  สนามเปตอง              1     สนาม 
    บ่อเลี้ยงปลา          1    บ่อ            โรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง  1    หลัง     
    โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 1 หลัง               บ่อปุ๋ยหมัก               1     บ่อ 
    โรงเรือนเพาะชำ     1     หลัง  
 

8.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ จำนวน 
1 งบประมาณในระบบ 1,320,555 บาท 
2 งบประมาณนอกระบบ           662,140บาท 

รวมงบประมาณปีการศึกษา  2564 1,982,695 บาท 
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9.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทชานเมือง  มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเป็น
ระบบเครือญาติมีประชากรประมาณ 5,830 คน   จำนวน 2,114  ครัวเรือน     สถานทีใ่กล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียนได้แก่ วัดศรีสว่าง  โรงสีข้าว  สวนลำไย   ฟาร์มหม ู โรงงานผลิตแคบหมู  โรงงานผลิตลูกชิ้น อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ เกษตรกร ทำสวนลำไย สวนผัก ทำนา รับจ้างทั่วไป  อุตสาหกรรมในครัวเรือนคือ  การปั้นหม้อ  
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30 มีฐานะยากจน ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ  คือประเพณียี่เป็ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว
ผู้ใหญ่  ประเพณีทำบุญวันสำคัญทางศาสนา  สลากภัตร  สืบชะตา การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน  ประเพณีการแต่งงาน  
ขึ้นบ้านใหม่  การบวชลูกแก้ว ( บรรพชาสามเณร ) งานฌาปนกิจ เป็นต้น 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม รับจ้าง มีฐานะ
ยากจน มีปัญหาการหย่าร้าง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 36,000บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา : (สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม) 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
1.1  โรงเรียนวัดศรีสว่าง  ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง  ๔  ด้าน  อย่างสมดุล 

โดยการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร  การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  จัดกิจกรรม
หลัก  ๖  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมในวงกลม  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรม
เล่นตามมุม  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ได้แก่  กิจกรรมบันทึกความ
ดี  กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
สำหรับเด็กปฐมวัย  กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต  กิจกรรมดินปั้นหรรษา  กิจกรรมหนูน้อย  ICT  มีการจัดกิจกรรมตาม
ตารางกิจกรรมประจำวัน  มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพปฐมวัย  โครงการเด็กดีศรีสว่างสร้างเงินออม
ทรัพย์  โครงการอนามัยโรงเรียน  มีการประสานงานกับทางผู้ปกครองและโรงพยาบาลหางดงในการรับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19  มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับเด็กปฐมวัยทุกคน  ซึ่งจากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ปีการศึกษา  2564  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

1.2  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และมีแผนงานบริหารงานวิชาการ 
มีการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  
โดยการจัดทำชุดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมารับกลับไปจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่บ้าน  และครูส่งคลิปเพลง  
คลิปนิทาน  คลิปเนื้อหา  ตลอดจนการสนทนากับเด็กและผู้ปกครอง ลงกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนทุกวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์  เวลา  8.30 – 10.30 น.  และให้ผู้ปกครองส่งคลิปกิจกรรม  ภาพกิจกรรมให้ครูประจำชั้นผ่านกลุ่มไลน์
หรือไลน์ส่วนตัวครูประจำชั ้น  มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ตามศักยภาพปฐมวัย เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  มีกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เด็กทุกคนมีแฟ้ม
งานของตนเอง  มีการจัดทำบันทึกความดี  มีการจัดทำโครงงานในระดับอนุบาล  2  จำนวน  1  เรื่อง  คือ  ความ
ดีนั้นไม่มีขายอยากจะได้ก็ต้องทำเอง  โครงงานในระดับอนุบาล  3  จำนวน  3  เรื ่อง  คือ  ต้นไม้แห่งความ
รับผิดชอบ  เครื่องชั่งของหนู  จรวดแสนสนุก 
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1.3  ได้นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถตามศักยภาพของเด็กทั้งในและนอก
สถานศึกษา ได้รับรางวัลการคัดลายมือในวันภาษาไทย  รางวัลการวาดภาพระบายสีในงานวันไหว้ครู  วันสุนทรภู่  
ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายนักเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์  ห่างไกล Covid-19  ของโรงพยาบาลหางดง 

 
       2.  ผลการดำเนินงาน  

2.1  เด็กร้อยละ  96.30  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้  ดังจะเห็นได้จาก  สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก  สมุดรายงานประจำตัวเด็ก บันทึกน้ำหนักส่วนสูง  
บันทึกการดื่มนม บันทึกการแปรงฟัน  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ แบบประเมิน 
พัฒนาการเด็ก    แฟ้มผลงานเด็ก  เกียรติบัตร/รางวัล ภาพถ่าย  แฟ้มประกันอุบัติเหตุนักเรียน  รายงานการรับ
วัคซีนป้องกันโควิด 19     

2.2  เด็กร้อยละ  96.30  มพัีฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   
ดังจะเห็นได้จาก  สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก  สมุดรายงานประจำตัวเด็ก บันทึกพฤติกรรมเด็ก บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก แฟ้มพัฒนางาน  
รายงานการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  
19  ภาพถ่าย  เด็กทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเช่น  การร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม ่  

2.3  เด็กร้อยละ  100  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
ดังจะเห็นได้จาก  บันทึกความดี  สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก  สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก บันทึกพฤติกรรมเด็ก  
แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน เกียรติบัตร/รางวัล ภาพถ่าย  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และ               
รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพปฐมวัย  รายงานโครงการเด็กดีศรีสว่างสร้างเงินออมทรัพย์  
รายงานการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  
19  การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ชุมชนของโรงเรียน  โครงงานเรื่อง  ความดีนั้นไม่มีขายอยากจะได้ก็ต้องทำ
เอง  ต้นไม้แห่งความรับผิดชอบ     

2.4   เด็กร้อยละ  81.15  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ 
แสวงหาความรู้ได้  ดังจะเห็นได้จาก  สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก บันทึกพฤติกรรมเด็ก 
แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน แฟ้มพัฒนางานเด็ก  เกียรติบัตร/รางวัล ภาพถ่าย บันทึกการ             
เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพปฐมวัย  โครงงานเรื่อง  เครื่องชั่งแสนสนุก
จรวดของหนู  งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมดินปั้นหรรษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
อนุบาล  ๒  โรงเรียนวัดศรีสวา่ง  และเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมดินปั้นหรรษาที่มีต่อความสามารถด้านการพูดเล่า
เรื่องของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนวัดศรีสว่าง     
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3. จุดเด่น 
3.1   เด็กมีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  พร้อมสำหรับการศึกษาต่อใน 

ระดับชั้นต่อไป 
3.2   มีการส่งเสริมเด็กให้แสดงความสามารถของตนตามศักยภาพ  เช่น  ด้านงานศิลปะสร้างสรรค์   

งานการแสดงเคลื่อนไหวและจังหวะ   
 
4. จุดควรพัฒนา 

4.1  การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ 
ของเด็ก 

 
5.แผนพัฒนาเพื่อคงไว้ซ่ึงมาตรฐาน  

5.1  แผนปฏิบัติงานที่ ๑  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  มีการเชิญบุคลากร  
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  มาให้ความรู้เรื่องพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็ก  ตลอดจนมีการร่วมจัดทำสื่อการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษา 
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กำหนด
พันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ             
ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีการประเมินการใช้หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2563  จัดทำร่างหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น  อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน 
“ดินปั้นหรรษา”  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนวัดศรีสว่าง  มีโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการPLC  
ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

2.1   จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย  และ บริบทของท้องถิ่น  ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน 
วัดศรีสว่าง  พุทธศักราช  2561  และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2563  จัดทำร่างหลักสูตร 
ท้องถิ่นท้องถิ่น  อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน “ดินปั้นหรรษา”  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนวัดศรีสว่าง       
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2.2   จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  ในปีการศึกษา  2564  จัดครู  2  คน   
ประจำชั้นอนุบาล  2-3  โดยครูระดับปฐมวัยทั้ง  2  คน จบการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย  ทั้งในระดับปริญญาตรี  และ
ปริญญาโท  ดังจะเห็นได้จากแผนการจัดชั้นเรียน  ก.พ.7         

2.3   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรง 
ความต้องการของครูและสถานศึกษา ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทั้งจากที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัด              
ตลอดจนถึงหน่วยงานอ่ืน  และการอบรมออนไลน์  ในปีการศึกษา  2564  มีการเข้าร่วมอบรม  ประชุม  ศึกษา 
ดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองโดยครูประจำชั้นอนุบาล  2  มีการพัฒนาตนเองจำนวน  4  ครั้ง  ส่วนครูประจำชั้น
อนุบาล  3  มีการพัฒนาตนเองจำนวน  68  ครั้ง  ดังจะเห็นได้จากแฟ้มงานครู  วุฒิบัตร  ภาพถ่าย  ID  Plan  
และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  (SAR)    

2.4   จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  ในปี 
การศึกษา  2564  ครูมีการจัดทำสื่อและนวัตกรรมโดยครูประจำชั้นอนุบาล  2  จัดทำ  12  รายการ  และครู
ประจำชั้นอนุบาล  3  จัดทำสื่อและนวัตกรรมจำนวน  14  รายการ  นอกจากนี้แล้วยังได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา  และชุดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจากสำนักงาน
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  มีของใช้ เครื่องนอน จำนวนเพียงพอ และขนาดเหมาะสมกับเด็ก 
สะอาด และปลอดภัย  ตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน 
สถานศึกษา  มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้เด็กทุกคน  มีห้องพยาบาลที่สะอาด เหมาะสมในการความให้ช่วยเหลือ
เด็กเบื้องต้น  มีสนามเด็กเล่น   

2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  เช่น dltv   อินเทอร์เนตความเร็วสูง wifi ภายในโรงเรียน  กิจกรรมหนูน้อย  
ICT  มีการจัดประสบการณ์แบบ On-hand และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19     

2.6   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม             
มีการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic Plan) พ.ศ. 2564-2566     
และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ประสานงานขอความร่วมมือจากมูลนิธิ AIM to KIDS Foundation       
ส่งอาสาสมัครมาสอนภาษาต่างประเทศ มูลนิธิพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง ส่งอาสาสมัครมาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
โรงพยาบาลหางดงส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน  ภาวะโภชนาการ  
โรงเรียนอ่อนหวาน  เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมดินปั้นหรรษา  เป็นต้น 
 
3. จุดเด่น 

3.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และบริบทของท้องถิ่น  มีการจัดทำ            
ร่างหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น  อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน “ดินปั้นหรรษา”  ระดับปฐมวัย   
โรงเรียนวัดศรีสว่าง         

3.2   มีครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  ครูระดับปฐมวัยทั้ง  2  คน จบการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย 
ทั้งในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท 

3.3  ครูมีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับดังจะเห็นได้จากการเป็นคณะกรรมการชมรมครู 
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ปฐมวัยของระดับอำเภอหางดง  และระดับเขตพ้ืนที่  คณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารแก้ว                 
ครูได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  
2564  จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน 
ประจำป ี2564  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานที่ดีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices ) 
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4      
 
4. จุดควรพัฒนา 
  4.1  การเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาและบุคลากรระดับปฐมวัย 
 
5.  แผนพัฒนาเพื่อคงไว้ซ่ึงมาตรฐาน 

5.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1   จดัทำแผนงานประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาและบุคลากร
ระดับปฐมวัย   

5.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  จดัทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   และจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น   
5.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  จดัทำโครงการการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC   

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ดำเนินการโดยได้มีการจัด 

ประชุม วางแผน ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพเด็ก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic Plan) พ.ศ. 2564-2566 แผนปฏิบัติการ
ประจำปกีารศึกษา  2564 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการจัดจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยส่งเสริมให้ครูการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตร เป้าหมายของ
การศึกษา  สามารถนำความรู้จากหลักสูตร  มาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำวิธีการ
วัดผลประเมินผลพัฒนาการมาใช้กับเด็กได้  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เอกสารประกอบหลักสูตร  
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  จัดทำหน่วยการจัดประสบการณ์  จัดทำกำหนดการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นรายปี  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ใช้นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย  ในปีการศึกษา  2564  ได้มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดประสบการณ์จำนวน  36  หนว่ย     
มีการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด  19               
มีการจัดทำสื่อใช้การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  มีการจัดทำงานวิจัยในชั้เรียนเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาเด็ก  ส่งผลให้การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
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2. ผลการดำเนินงาน 
2.1   จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 

สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  ครูวิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็ก  กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ตลอดจนกิจกรรมเสริมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ดังจะเห็น 
ได้จาก  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  ตารางกิจวัตร
ประจำวัน  แฟ้มพัฒนางานเด็ก  เกียรติบัตร/ชิ้นงานเด็ก  แฟ้มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  บันทึกการนิเทศ  
รายงานการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด  
19       

2.2   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำ 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี
โอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้             
ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เด็กได้เลือกเล่น
ตามความสนใจของตน  เรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม 
ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ดังจะเห็นได้จาก  แผนการจดัประสบการณ์  บนัทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์      
แฟ้มพัฒนางานเด็ก   บันทึกความดี  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  และโครงงาน  บันทึกการนิเทศ  รายงานการ 
จัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19           

2.3    จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก 
มุมประสบการณ์ในห้องเรียน เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น การสร้างข้อตกลงของ
ห้องเรียน  การนำผลงานเด็กมาตกแต่งห้อง  การทำเวรประจำวัน  เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม          
กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  หนังสือนิทาน  DLTV  คอมพิวเตอร์  เกมการศึกษา  
เป็นต้น  ดังจะเห็นได้จากทะเบียนสื่อ  มุมประสบการณ์  ข้อตกลงชั้นเรียน  ผลงานเด็ก  ตารางเวรประจำวัน  
บันทึกการนิเทศ  รายการจัดประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด  19     
                2.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม  นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ใช้การบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ ์ การสอบถาม  สัมภาษณ์เด็ก  ผู้ปกครอง  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก  การประเมินผลงานเด็ก โดยให้
เด็กได้ประเมินตนเอง  ประเมินเพื่อน  ให้ผู้ปกครองร่วมประเมิน  มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ ให้ตัว
เด็ก  ผู้ปกครองรับทราบ  นำผลการประเมินมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาเด็ก ดังจะเห็นได้จาก  
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก  สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก  แฟ้มพัฒนางานเด็ก  โครงงาน ความดีนั้นไม่มีขายอยากจะ
ได้ก็ต้องทำเอง เครื่องชั่งของหนู  จรวดแสนสนุก งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมดินปั้นหรรษาท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล  ๒  โรงเรียนวดัศรีสว่าง  และเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมดินปั้นหรรษา         
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ที่มีต่อความสามารถด้านการพูดเล่าเรื่องของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนวัดศรีสว่าง  บันทึกการ  รายการจัด
ประสบการณ์แบบ On-hand  และ On-demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19      
  
3. จุดเด่น 

3.1  ครูมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  และได้รับการยอมรับ  มีคณะ 
ครูศึกษาดูงานและขอคำปรึกษาทางวิชาการ  เช่น  ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  โรงเรียนบ้านป่าตาล  
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน  โรงเรียนบ้านฟ่อน  โรงเรียนบ้านสันทราย  โรงเรียนวัดศรีล้อม  โรงเรียนวัดท่ากาน  
เป็นต้น      

3.2  ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ส่งผลให้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน  ขั้นพ้ืนฐาน 
 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  2564  จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564  รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การประกวดผลงานที่ดีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4        
 3.3   ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด  และ
หน่วยงานอื่น  ได้แก่  การเป็นคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัยระดับอำเภอ  และระดับเขตพ้ืนที่  การเป็น
คณะกรรมการ  และวิทยากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารแก้ว      
 
4. จุดควรพัฒนา 

4.1  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
 

5.แผนพัฒนาเพื่อคงไว้ซ่ึงมาตรฐาน 
          5.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
 5.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  โครงการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมดินปั้นหรรษาเป็นฐาน     
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนวัดศรีสว่างดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ 2561 ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 
มาตรฐานการศึกษา : สรุปภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาทั้ง 3  มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 

การประเมิน   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       

1.1 ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน       

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 74.00 86.37 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
70 91.72 สูงกว่าเปา้หมาย 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

80 94.90 สูงกว่าเปา้หมาย 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน 

80 94.90 สูงกว่าเปา้หมาย 
ได้ในระดบัดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ใน 

70 77.71 สูงกว่าเปา้หมาย 
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดบั 

70 72.61 สูงกว่าเปา้หมาย 
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 
การ

ประเมิน   

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
70.00 78.45 

สูงกว่า
เป้าหมาย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดบั ดีขึ้นไป 80 91.72 สูงกว่าเปา้หมาย 

2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทกัษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว 
50 50.00 ตามเป้าหมาย 

ทางการประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ดา้น 

80 93.63 สูงกว่าเปา้หมาย 
ความสามารถในการคิดในระดบัดีขึ้นไป 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 73.33 
ต่ำกว่า

เป้าหมาย 
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 

80 80 ตามเป้าหมาย 
ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ 

80 70 ต่ำกว่าเปา้หมาย สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา 
อุปสรรคของการทำงานได ้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวตักรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 80 70 ต่ำกว่าเปา้หมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 70.00 96.82 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต 

70 96.82 สูงกว่าเปา้หมาย 
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้จาก 
การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ ์
ของสถานศึกษา 
4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

70 96.82 สูงกว่าเปา้หมาย 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดบัดีขึ้นไป 
4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมี 

70 96.82 สูงกว่าเปา้หมาย 
ประสิทธิภาพระดบัดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 

มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 
การ

ประเมิน   

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 73.33 87.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.1 นักเรียน ร้อยละ 70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
70 80.89 สูงกว่าเปา้หมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไป 
5.2 นักเรียน  ร้อยละ  70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

70 78.98 สูงกว่าเปา้หมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
5.3 นักเรียน ร้อยละ 70    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

70 82.80 สูงกว่าเปา้หมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
5.4 นักเรียน ร้อยละ  70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

70 87.90 สูงกว่าเปา้หมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 

5.5 นักเรียน ร้อยละ  70    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
70 96.18 สูงกว่าเปา้หมาย 

รายวิชาประวัติศาสตร์  ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.6 นักเรียน ร้อยละ 80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

80 87.26 สูงกว่าเปา้หมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.5 ขึ้นไป 
5.7 นักเรียน ร้อยละ  80    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

80 87.90 สูงกว่าเปา้หมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.8 นักเรียน ร้อยละ   80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

80 99.36 สูงกว่าเปา้หมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.9 นักเรียน ร้อยละ  70    มีผลการเรียนกลุ่ม 

70 87.26 สูงกว่าเปา้หมาย 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ขึ้นไป 

6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 90.00 92.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.1 นักเรียน มีความรู้ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ 
90 99.36 สูงกว่าเปา้หมาย 

ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
6.2 นักเรียน มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ 

90 87.50 ต่ำกว่าเปา้หมาย 
ประกอบอาชีพระดบัดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 



๓๖ 

 

 
 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 

การประเมิน   
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

90 84.62 
ตำ่กว่า

เป้าหมาย 
6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  มีความพร้อมในการทำงาน และ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึน้ไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

90 100 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 76.22 85.91 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน       

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
86.67 88.73 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
90 96.18 

สูงกว่า
เป้าหมาย ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
80 80.00 ตามเป้าหมาย 

ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเปน็แบบอยา่งได้ 90 90.00 ตามเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
96.00 96.00 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น 
90 90 ตามเป้าหมาย 

อย่างน้อย 4 คร้ังต่อป ี
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลกั 

90 90 ตามเป้าหมาย 
ของชาติในระดบัดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม 

100 100 ตามเป้าหมาย พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ 
สถานศึกษา 
2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ 

100 100 ตามเป้าหมาย 
เป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 

100 100 ตามเป้าหมาย 
วัฒนธรรมและในระดับดีขึน้ไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 



๓๗ 

 

 
 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 

การประเมิน   

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100 100 ตามเป้าหมาย 

3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง 
100 100 ตามเป้าหมาย 

วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดบัดีขึ้นไป  
3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น 

100 100 ตามเป้าหมาย พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับดี ตามเกณฑข์องสถานศึกษา 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 90.00 90.22 สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในระดบัผา่น 

80 69.41 ต่ำกว่าเปา้หมาย 

4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
90 87.26 ต่ำกว่าเปา้หมาย ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนนุการสร้าง 

เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผา่น 
4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 

80 80.00 ตามเป้าหมาย ส่วนตัวสะอาด และปฏบิัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
ในระดับผา่นตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดมีาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100 100.00 ตามเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
100 100.00 ตามเป้าหมาย 

รูปแบบใหม่ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวติที่เป็นมิตร 

100 100.00 ตามเป้าหมาย กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
ของสถานศึกษา 
4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนดา้น 

80 94.90 สูงกว่าเปา้หมาย 
ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต ในระดับดี ขึน้ไป 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2 93.17 93.74 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 84.69 89.82 สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณภาพของผู้เรียน 

    
ระดับคุณภาพ 

  ดีเลิศ 
 



๓๘ 

 

 
 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 

การประเมิน   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ       

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สง่ผลต่อการพัฒนา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนด 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จไว ้
2.3 มีการดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
และการจัดการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
80.00 88.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้ 
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 

80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตจิริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80.00 91.17   
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย 
2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ 

80 100 สูงกว่าเปา้หมาย 
เรียนรู้ ม ีapplication 

 
 



๓๙ 

 

 
 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผล 

เป้าหมาย 
ผล การประเมิน 

การประเมิน   

3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ 
80 84.61 สูงกว่าเปา้หมาย ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ 

เรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 80.00 88.89 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพนัธ์ เชิงบวก 

80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

80.00 88.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและให้ 
80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย 

ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2) ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 

80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย 
ของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

80.00 88.89 สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1) ครู และ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล 

80 88.89 สูงกว่าเปา้หมาย 
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
80.00 88.89 

สูงกว่าเป้าหมาย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 
 

       จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีคุณภาพอยู่ใน            
ระดับดีเลิศ รายละเอียดดังข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นรายมาตรฐาน  ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      นักเรียนมีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้
โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียน ชั้น ป.1 จำนวน 9  คน มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
RT ทั้งหมด 2 ด้านคือ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 92.44  ด้านการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 86.66  รวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 90.55  สูงกว่าระดับเขต
และประเทศ   นักเรียน ชั้น ป.3 จำนวน 10 คน มีผลการประเมินผู้เรียน NT ทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 54.30 และด้านภาษาไทย อยู่ในระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 54.05  รวมทั้ง 2 ด้าน
มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 54.17 นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 จำนวน 157 คน มีผลการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีและดีเยี่ยม ร้อยละ 89.47  นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 157 
คน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.90  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอยู่
ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.90  ผลเกิดจากนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 จำนวน 157  คน ร้อยละ 93.12  
ฝึกนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำในชั้น ม.1-ม.3 และฝึกภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยคในชั้น   ม.1 – ม.3 ตอน
เช้าหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง ทุกวัน  นักเรียนร้อยละ 100  ฝึกอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย ในชั้น ป.1-ม.3  ใน
ทุกวันกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเขียนตามคำบอกตามคำพ้ืนฐาน กิจกรรมพี่สอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน  นักเรียน
มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น  เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
สามารถอ่าน ข่าว เรื ่องสั ้น นิยาย นิทาน บอก และ แสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกจากเรื ่องที ่อ่านได้  ชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 มีความสามารถอ่าน เขียน เรื่องจากประสบการณ์ เหตุการณ ์ ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงเรื่องราว
ได้อย่างมีเหตุผล  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถในการอ่าน และเขียน เชิงสร้างสรรค์ ใช้ภาษาได้
ถูกต้องเหมาะสม และ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวน เช่น กิจกรรมการท่องสูตร
คูณ  กิจกรรม A-math  โชโดกุ  คิดเลขร็ว  เกม 24  ส่งผลให้ นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 จำนวน 157  คน  ร้อยละ 
72.61 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

          เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. รายงานผลการเรียน ปพ. 5 
2. รายงานผลสรุปการทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-ม.3 
3. รายงานผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย RT (Reading test :RT) ป.1 
4. รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)ป.3 
5. รายงานผลโครงการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  
6. รายงานผลโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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7. แบบบันทึกการนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ 
8. แบบบันทึกการท่องสูตรคูณ 
9. แบบบันทึกการนำเสนอคำพ้ืนฐานภาษาไทย 
10. แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

     นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 จำนวน 157 คนร้อยละ 91.72 ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียน ในระดับดีขึ้นไป นักเรียน ป.1 – ม.3 จำนวน 157 คน ร้อยละ 89.54  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีขึ้นไป    นักเรียน ป.1 – ม.3 จำนวน 157 คนร้อยละ 93.63 
ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด ในระดับดี จากการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนทำให้เกิดการระดมสมอง  นักเรียนได้รับการ
ฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active leaning    ศึกษาแห่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จนเกิดทักษะ และการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง ในลักษณะ
เป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี   ยอมรับการเปลี ่ยนแปลงสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้น  ทำงานร่วมกันเป็นทีมนำความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์มาใช้ในการจัดทำโครงการ โครงงาน หรือชิ้นงานจนประสบความสำเร็จ เช่น 
โครงงาน/งานประดิษฐ์ ชิ้นงาน ผลงานด้านศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์  การทำหนังสือเล่มเล็ก ความรู้ต่างๆ  
การจัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่างๆ  โครงงาน “ ใบไม้คุณธรรม น้อมนำวินัย ใส่ใจความพอเพียง ” ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3 และ  กิจกรรม  1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน และ ประสานความร่วมมือ
กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หาวิธีการนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

          เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. รายงานผลการเรียน ปพ.5 
2. แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังการสอน 
3. กิจกรรม  1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
4. ผลงานนักเรียน/สื่อนวัตกรรม 
5. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน  

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 157  คน  ร้อยละ 70  มีผลงานจากการ
ทำโครงงาน/งานประดิษฐ์ ชิ้นงาน ผลงานด้านศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์  การทำหนังสือเล่มเล็ก ความรู้ต่างๆ 
การจัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่างๆ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที ่3  
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เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังการสอน 
2. โครงงาน  
3. ผลงานนักเรียน/สื่อนวัตกรรม 

1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  

      นักเรียน ป.1 – ม.3 จำนวน 157 คน ร้อยละ 76.58 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับ ดีและดีเยี่ยม  โดยนักเรียนระดับชั้น ป.1-3  มีความสามารถใช้
โปรแกรมกราฟิก (Paint)  และโปรแกรมฝึกพิมพ์พ้ืนฐาน นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3  มีความสามารถใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ค (Microsoft Word)  โปรแกรมเอ็กเซลล์(Microsoft Excel) โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์(Microsoft 
Power Point) โปรแกรมสแครช (Scratch) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop สามารถสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตจาก Google chrome ,Internet Explorer, Mozilla Firefox และการใช้งาน Google App               
อีกทั้งนักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจากแหล่งเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาปรับใชใ้น
ชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์  

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  
2. บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
3. แบบรายงานการใช้สื่อ ICT 

1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษา 

      นักเรียน ป.1 – ม.3 จำนวน 157  คน ร้อยละ 87.61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป  และคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระภาพรวมในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าเป้าหมายของ
โรงเรียนที่กำหนดไว้ ผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  จากสื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนช้า โดยมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร  ตั้งแต่เข้าโรงเรียนจนกระทั่งเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย  มีการวิเคราะห์
นักเรียน คัดกรองนักเรียน 100% ทำให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้การส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างตรงประเด็น แก้ปัญหาด้านการเรียนโดยการวิเคราะห์นักเรียน  วิเคราะห์ผลการทดสอบรายวิชาแล้วนำ
แนวทางมาพัฒนาทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนพิเศษทางการศึกษา 
3. แบบบันทึกการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
4. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
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5. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน 
6. แบบบันทึกการผลิตสื่อ นวัตกรรม  
7. โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
8. ผลงานนักเรียน 
9. วิจัยในชั้นเรียน 
10. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
11. แบบบันทึกการท่องสูตรคูณของนักเรียน 
12. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
13. รายงานผลการเรียน ปพ.5 
 

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพ 

     นักเรียน ป.1 – ม.3  จำนวน 157 คน ร้อยละ 92.87   มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดีต่อ
งานอาชีพ  จากการจัดกิจกรรมแนะแนวการสำรวจตนเอง เจตคติด้านการเรียนต่อและประกอบอาชีพ และการ
เพิ่มเวลารู้เรื่องงานทักษะด้านอาชีพ โดยการจัดทำโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่สัมมาชีพในโรงเรยีน 
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  และทักษะประสบการณ์ดา้น
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหวา่ง
เรียน  ได้แก่กิจกรรม  การปลูกผักเกษตรอินทรีย์  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การปลูกแก้วมังกร
ในบ่อซีเมนต ์ การเลี้ยงปลานิล  การขายน้ำดื่ม Watsrisawang  การทำขนมสร้างอาชีพ  การผลิตเครื่องปั้นดินเผา  
การออกแบบและขายออนไลน์ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โครงการเด็กดีศรีสว่างสร้างเงินออมทรัพย์ ตลอดจนมี
การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุก
ภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือเกิดความพร้อมที่
จะเรียนต่อ หรือทำงานประกอบอาชีพในอนาคต   

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนพิเศษทางการศึกษา 
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
5. รายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

       1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

       นักเรียน ป.1-ม.3 จำนวน 157  คน ร้อยละ 96.18  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่าน ระดับดีขึ้นไป    นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 157 คนร้อยละ 80  มีวินัยความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดี นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น มีความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ มีความซื่อสัตย์สุจริต พูดความจริง ไม่หยิบฉวย
ของผู้อื ่นมาเป็นของตน รักและสามัคคีในหมู ่คณะ มีน้ำใจช่วยเหลือผู ้อื ่น มีจิตอาสา สำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม                        
รักความสะอาด โดยมีคณะครูสมัครจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม  
และจัดการเรียนรู้ ฝึกฝนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้  
เช่น โครงการคุณธรรมจริยธรรม  โครงการประชาธิปไตย กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวัน
ปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมสภานักเรียน เป็นต้น 

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 
2. หลักสูตรสถานศึกษา  
3. แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. แบบบันทึกการออมทรัพย์ 
5. รายงานผลกิจกรรมวันสำคัญ 
6. รายงานผลโครงการประชาธิปไตย 
7. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
8. รายงานผลการเรียน ปพ.5 
9. ภาพถ่ายกิจกรรม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

      นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 157 คน ร้อยละ 96.00  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษา
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี เช่นถวายเทียนพรรษา ในวัน
สำคัญทางศาสนา ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  แต่งผ้าไทยทุก  
วันศุกร์นักเรียนชั้น ป.1 -  ม.3  จำนวน 157 คน ร้อยละ 100 แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ร่วม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ ร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 
2. รายงานผลโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. รายงานผลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4. รายงานภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นี้ 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลาย  

       นักเรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างวัยทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ดูแลซึ่ง
กันและกัน พ่ีดูแลน้อง คอยบริการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่นจัดแถว สอนการบ้าน ฯลฯ 
ยอมรับความคิดเห็นให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพการตัดสินใจ  มีความสุขตามอัตภาพฐานะของตน นักเรียนชั้น             
ป.1-ม.3 จำนวน  157  คนร้อยละ 100  มีความคิดทัศนคติที่ดีต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติ จากการจัด           
และประเมินผลในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม และการบูรณาการสอดแทรกในรายวิชาสังคมศึกษา 

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. แบบคัดกรองนักเรียนพิเศษทางการศึกษา 100 % 
4. รายงานผลกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
5. รายงานผลการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
6. รายงานผลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7. รายงานภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ 

1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

       นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 157 คน ร้อยละ 90.22  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 157  คนร้อยละ 100 ดื่มนมและ
รับประทานอาหารกลางวันครบห้าหมู่ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 157  คน 
ร้อยละ 87.26  มีสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง ดี และดีมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา   

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 
2. รายงานผลโครงการอนานัยโรงเรียน 
3. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน 100% 
4. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
5. บันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
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6. บันทึกการดื่มนม   
7. บันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและการคำนวณภาวะโภชนาการ 
8. บันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย 
9. สถิติการมาเรียน 
10. บันทึกความดี   
11. บันทึกออมทรัพย์   
12. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
13. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
14. รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
15. รางวัล เกียรติบัตร  ภาพถ่าย 

  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) มีผลการประเมินความสามารถด้าน

การอ่านของผู้เรียน RT ทั้งหมด 2 ด้านคือ ด้าน
การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
ร้อยละ 92.44  ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก ร้อยละ 86.66  รวมทั้ง 2 ด้าน 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 90.55   สูง
กว่าระดับเขตและประเทศ   นักเรียน ชั้น ป.3 
จำนวน 10 คน มีผลการประเมินผู้เรียน NT 
ทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 54.30 และด้าน
ภาษาไทย อยู่ในระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 
54.05  รวมทั้ง 2 ด้านมีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 54.17 

2) นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการ 

3) เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม
สูงกว่า เป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนด 

4) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

5) นักเรียนมีความสามารถในการคิดและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

1) ควรจัดกิจกรรมการฝึกวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยการบูรณาการ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง  
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการ
เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
อย่างเข้มและต่อเนื่อง   
3) ควรจัดกิจกรรมจากการทำโครงงาน 1 
ห้องเรียน  1 นวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปใช้ 
และเผยแพร่ 
4) ฝึกฝนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับหน่วยงานต่าง 
ๆ ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนา 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 
4) โครงการห้องสมุดมีชีวิต       
5) โครงการพัฒนาจับใจความสำคัญโดยใช้ข่าวและเหตุการณ์เป็นสื่อ 
6) โครงการพัฒนาทักษะอ่านเขียนในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ PLC   
7) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
8) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน(งานศิลปหัตถกรรม) 

   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis) เพื่อวางแผนร่วมกันกำหนด
เป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี    ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา    ได้มีการใช้ ระบบ PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งการทำงานประจำและ
การปรับปรุงงานกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา พร้อมทั ้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ  
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามโครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามโครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดสภาพสังคมที่ดี   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน จัดกิจกรรม   เพ่ือเป็นเวทีให้ครูนักเรียนได้ นำเสนอผลการเรียนรู้  ส่งเสริมและบริการห้องคอมพิวเตอร์
หรืออินเตอร์เน็ตเพื่อการ สืบค้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้สืบค้นข้อมูลและศึกษา  จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับครูในการพัฒนาการเรียน   ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา  และตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   โครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
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2. ผลการดำเนินงาน : ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

              2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง มีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีแผนในการดำเนินงาน  และ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว้ได้จริง ในรูปแบบ STEP ศรีสว่าง และรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้ STEP 
G Model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  ยึดแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   โดยโรงเรียนมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โควิค 19 ตามตัวชี้วัด Thai stop  COVID plus  ตามสาธารณสุขกำหนด โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองโดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
จากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี   ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1)   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic Plan) พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6  
2) แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
3) แบบรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิค19 
4) แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมนิเทศจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพได้รับความร่วมมือจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่น  การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  มีระบบบริหาร
การจัดการคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA  

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
2) รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา SAR 
3) รายงานผลโครงการประกันคุณภาพภายใน 
4) รายงานผลโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
          โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564  
2) รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3) รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา SAR 
4) รายงานผลโครงการประกันคุณภาพภายใน 
5) รายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 
6) รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
7) รายงานผลโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
8) รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9) รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนในภาษาไทย 
10) รายงานผลโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
11) รายงานผลโครงการทักษะการคิดเลขเร็ว 
12) รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          โรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน และการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ  
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม  ประเมินผล  และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 
2) รายงานผลโครงการสร้างสรรค์ผลงาน Best Practice 
3) รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
4) บันทึกการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5) วิจัยในชั้นเรียน 
6) แผนการจัดการเรียนรู้ / บันทึกหลังการสอน 
7) บันทึกการอบรม สัมมานา ศึกษาดูงาน ของคณะครู 

 
 

 

 



๕๐ 

 

 
 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

         โรงเรียนจัดสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ของนักเรียน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพสนอง                    
กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นองค์กรแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการระดมทรัพยากรภายนอกให้มาร่วมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 

1) รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 
2) รายงานผลโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
3) บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
4) สภาพจริง 
5) รายงานโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
6) สมุดบันทึกการบริจาค 

 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

          มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากคณะศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลภายนอกและองค์กรอ่ืน    
เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 

1) รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 

2) รายงานผลโครงการสารสนเทศและเทคโนโลยี 

3) รายงานโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

4) บันทึกการใช้สื่อ ICT 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ                 
ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการ  เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ  ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

     โรงเรียนควรสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีโอกาสใน
การใช้บริการเครือข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Line  facebook  Google ฟอร์ม  
Applications ต่างๆ   เพ่ือให้เป็นชุมชนสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

   ๑)   โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
๒)   โครงการนิเทศภายในโรงเรียน                              
๓)   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๖)   โครงการการพัฒนาบุคลากร 
๗)   โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 
๘)   โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สัมมาชีพในโรงเรียน 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนามาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียน ได ้
ดำเนินการพัฒนาครูเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ     ตามโครงการ พัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษาดูงาน  ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนและติดตาม
ดูแลให้ความช่วยเหลือ  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและได้รับการประเมินสมรรถนะระดับดีขึ ้นไป   ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนรู้
แบบโครงงาน, นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จัดทำหลักสูตร,หน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมในโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สัมมาชีพในโรงเรียน เพื่อสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองโดยครูสามารถ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  มาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนและ สนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเองจากสื่อ               
ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เห็นได้จากครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงในชั้นเรียนที่
ร่วมกันสร้างขึ้น ครูมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนการสอน สร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียนให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนชัดเจน 
มีเครื่องมือและวิธีการวัดประเมิน  ที่เหมาะสม และให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง   ครูร่วมทำ 
PLC ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยภาคเรียนละ   ๑  ครั้ง 
เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2. ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินและหลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

          มีรูปแบบเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  พัฒนากระบวนการคิด สู่การปฏิบัติ และนักเรียนสามารถ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยจะเห็นจากครูศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชา จัดกระบวนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวชิาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการคิด ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกทาง
สร้างสรรค ์ป้อนคำถามให้นักเรียนเกิดความคิด จำแนก แยกแยะ พิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  โครงการโรงเรียนสัมมาชีพโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา 
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และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และปีการศึกษา 2564 เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิค 19  โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ทั้งในรูปแบบ Onhand Online  On – Demand  และ On site  โดยให้นักเรียนได้จัดกิจกรรม
ในช่วงอยู่บ้านผ่านช่องทาง Online กลุ่มกับครูผู้สอน ทำใบงาน และเมื่อเปิดเรียนในรูปแบบ On site  ทีโ่รงเรียน           
ได้จัดกิจกรรมที่เว้นระยะห่าง เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 

1) รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
2) หลักสูตรสถานศึกษา 
3) รายงานผลโครงการโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สัมมาชีพในโรงเรียน 
4) รายงานผลกิจกรรม 
5) แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังการสอน 
6) บันทึกการนิเทศภายใน 
7) วิจัยในชั้นเรียน 

 
            3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

           ครูร้อยละ 91.17  มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ใช้ application ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฎิบัติจริงจากการใช้สื่อที่ทันสมัย มีผลให้ผู้เรียนพอใจสนุกกับการเรียนรู้  และ ครูร้อยละ 
100 จัดการเรียนรู้ โดยนำแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน   และชุมชน 

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) รายงานแผนปฏิบัติรการประจำปี 2564 
2) หลักสูตรสถานศึกษา 
3) บันทึกการใช้สื่อ ICT  
4) แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5) รายงานผลการอบรม พัฒนาครู 
6) แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
7) วิจัยในชั้นเรียน 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลให้มีคุณภาพ  โดย เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม 
การตรวจสุขภาพอนามัย บันทึกการดื่มนม การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวณภาวะโภชนาการ  การออมทรัพย์ 
สอนซ่อมเสริม แนะแนวนักเรียน บันทึกการแปรงฟัน บันทึกการท่องสูตรคูณ และเข้าแถวเดินแถวกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย  มีการคัดกรองนักเรียน  โดยครู 100% เป็นประจำทุกปีการศึกษา  และแพทย์เฉพาะทางที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  จากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วแบ่งกลุ่ม
นักเรียนตามความรู้ ความสามารถ เพ่ือนำผลไปส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ในกลุ่มเสี่ยง  หรือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกส่งผลให้คณะครูได้รับเกียรติบัตร และเป็นที่ยอมรับ 

เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) หลักสูตรสถานศึกษา 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน 
3) รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) รายงานผลการคัดกรองนักเรียนพิเศษทางการศึกษา  
5) รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
6) แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
7) วิจัยในชั้นเรียน 
8) รายงานผลโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
9) แบบบันทึกกิจกรรมต่างๆ  บันทึกการเยี่ยมบ้าน  การคัดกรอง  บันทึกการแปรงฟัน เป็นต้น 
 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ  จากการที่ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
นำไปใช้และบันทึกผล มีการวัดผลประเมินตามสภาพจริง การบันทึกการอ่าน/การเขียนตามคำบอก บันทึกการ
อ่าน  บันทึกผลการเรียนรายวิชา(ปพ.5) รายงานผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล(ปพ.6)  แบบสรุปการอ่าน
ออก – เขียนได้ ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน  มีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริงให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนานักเรียน  ดังจะเห็นได้จากครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT ใน             
ชั้น ป.1, วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ในชั้น ป.3  และ  ครูทุกคนมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลอย่าง
หลากหลายที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้   
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เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) หลักสูตรสถานศึกษา 
2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) แบบรายงานผลการประเมิน อ่านออกเขียนได้  ป.1-ม.3 
4) แบบรายงานผลการทดสอบ NT ป.3 
5) แบบรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย RT ป.1 
6) ปพ.5  

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
         ครูจำนวน  13 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC    

                เอกสาร ร่องรอยและหลักฐาน 
1) รายงานผลโครงการการประกันคุณภาพภายใน 

2) รายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 

3) รายงานผลโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 

     จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

     ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  และใช้แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย  
     ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

       จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน  และทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ด้านการเรียนของนักเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน   
1) โครงการการประกันคุณภาพภายใน 

2) โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

3) โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

4) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  

5) โครงการนิเทศภายในโรงเรียน                              

6) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

7) โครงการจัดทำแผนกำกับและติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 

8) โครงการการพัฒนาบุคลากร 

9) โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ  กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตแลความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
1.สรุปผล 

1.1 ระดับปฐมวัย 
จากการดำเนินงาน ตามแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนวัดศรีสว่างจัดการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ผลการประเมินสรุปได้
ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  เด็กร้อยละ  100  มีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กร้อยละ  100  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กร้อยละ  100  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  เด็กร้อยละ  81.25  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได ้

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพดีเลิศ  มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย  จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก  
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผล ต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่  3  การจัดประสบการณ์ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   ระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม  มีการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  
ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จุดเด่นคือ  
ครูมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และได้รับการยอมรับ   ครูปฐมวัยศึกษาดูงาน



๕๘ 

 

 
 

และขอคำปรึกษาทางวิชาการ  ครูได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน  ครูเป็นคณะกรรมการ  วิทยากร  ในระดับเขต
พ้ืนที่  และระดับท้องถิ่น  

 
 จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านบรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา  พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น
ต่อไป  และมีการส่งเสริมเด็กให้แสดงความสามารถ
ของตนตามศักยภาพ  เช่น  ด้านงานศิลปะสร้างสรรค์  
งานการแสดงเคลื่อนไหวและจังหวะ  งานกีฬา 
 
 

 คุณภาพของเด็ก 
การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และบริบทของท้องถิ่น  มีครู
เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  และครูมีความรู้
ความสามารถและได้รับการยอมรับดังจะเห็นได้จาก
การเป็นวิทยากรและคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่  
การได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ   

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาและบุคลากรระดับ
ปฐมวัย  และการนิเทศภายใน    
 

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    
ครูมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ  และได้รับการยอมรับ มีผู้มาศึกษาดู
งานและขอคำปรึกษาทางวิชาการ ครูได้รับรางวัลครูดี
ของแผ่นดิน   

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็ก       
 

2.แนวทางการพัฒนา 
 2.1  จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปกครอง  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีบทบาท
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มากข้ึน 
 2.2  จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ิมกิจกรรมการจัดประสบการณ์  ผลงานครู  
ผลงานเด็ก  สู่สาธารณชน 

3.  ความต้องการความช่วยเหลือ 
 3.1  ต้องการความร่วมมือจากทางฝ่ายสาธารณสุข  และทางท้องถิ่นในการเสริมสร้างความรู้เรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
 3.2  ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านงานประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  มาช่วย
ประชาสัมพันธ์ผลงานของฝ่ายปฐมวัย     
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
1. สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง 

นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจาก 

ข้อมลูการดำเนินของสถานศึกษาและผลจากการดำเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ 

แต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

มาตรฐานที ่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

    
              จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  
รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
และมีผลการประเมินการอ่าน (RT)  อยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ยด้านสูงกว่าระดับเขตและประเทศ
และ NT  ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย 
อยู่ในระดับคุณภาพดี  และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
เขตและประเทศ 

3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม 
เกณฑ ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบของ
สังคม  เป็นต้น 

 
 

1) ควรจัดกิจกรรมการฝึกวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
การบูรณาการ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง  
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติอย่างเข้ม
และต่อเนื่อง   
3) ควรจัดกิจกรรมจากการทำโครงงาน 1 ห้องเรียน  
1 นวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปใช้ และเผยแพร่ 
4) ฝึกฝนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนา 

 
 



๖๐ 

 

 
 

 

              จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
     ๔)  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม 
ระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ 
ชัดเจน  กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค ์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการ
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก 
สื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ 
จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว   
    ๕) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ แสดงออกได้ 
อย่างเหมาะสม จนเป็นอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่   
    ๖ ) ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัย 
ของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด 
และมี ประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย 
และน้ำหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
 

มาตรฐานที ่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
    1 ) ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
     2 ) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น 
ระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน   
     3 )  โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง  
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน   
    4 ) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด 
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
    5) มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติ การประจำปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย   
    ๖) มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง  
    ๗) มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
    ๘) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
    ๙) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง 
มีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด 
การศึกษา 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1 ) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างหลากหลาย  
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2 ) โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
3 ) โรงเรียนควรสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้มีโอกาสในการใช้บริการเครือข่าย ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่นLine  facebook  Google ฟอร์ม เพ่ือให้เป็น
ชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 



๖๒ 

 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
  ๑๐)  โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม 
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 
 ๑๑)  มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาจากเครือข่ายการเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียน         
มี สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
๑๒)  โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ 
คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการมี 
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการในรูป 
ของคณะกรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
 

มาตรฐานที ่ ๓ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ
ตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการ
วิจัย 

6) ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่าง หลากหลาย  

7) ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

8) มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม          
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

9) ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 

10) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียน   

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
1) ควรมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยจัดทำ

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง อัต
ลักษณ์เชิงพ้ืนที่เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน  “ดิน
ปั้นหรรษา” ให้สมบูรณ์ 

2) ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ 
สื่อการสอนที่ใช้ 

3) ครูควรมีเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม
สภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชาและควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 

 



๖๔ 

 

 
 

2.แนวทางการพัฒนา 
        1 . การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล
การนำไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
       ๕.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหาแหล่งเรียนรู้  
สื่อ อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน เปิดรับ 
การเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมากขึ้น สร้างแรงจูงใจ ในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพิ่มมากข้ึน ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ  เพ่ือเป้าหมาย  
          ๖. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่งคือครูที่จัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ จำลอง  
ที่ครูเป็นผู้จัดทำขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ทำให้นักเรยีน
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด             
           ๗. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีโสตทัศนูปกรณ์ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ทำให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที ่นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ภายใน อาท ิห้องภูมิปัญญา ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล (คอมพิวเตอร์) 
ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้             
           ๘.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อการระดับทรัพยากร          
ต่าง ๆ ทั้ง ความคิด ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการระดม
งบประมาณ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรยีน
และนำมาใช้  
 ๙.  พัฒนากระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 ๑๐.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  โดยความ
ร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี 

3.  ความต้องการความช่วยเหลือ 
1. งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างสื่อนวัตกรรม 
2. โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 



๖๕ 

 

 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจำปี 2564 
ของโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่   2 /2564   เมื่อวันที่  26  เมษายน  2565 

ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
และเห็นชอบให้นำผลการประเมินการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง  ในปีการศึกษา 2564              
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ในปีต่อไป                                                                                                                                                                                                            

  
 
 

   ลงชื่อ.................................................... 
    ( นายมานพ    แก้วดี ) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                              โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖๖ 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

             - รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
             - ประกาศมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   - มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย       
   - ประกาศเรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย  
   - เกณฑ์การประเมินแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
     ระดับปฐมวัย 

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
- ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                      

      ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - เกณฑ์การประเมินแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ STEP ศรีสว่าง          
   - รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 

1. นายมานพ         แก้วด ี       ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. พระนิกร             จนทสโร       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนพระภิกษุ 
3. นางใกล้รุ่ง           เตปา       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนครู 
4. นางประกายดาว    พิมสาร       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายดนตรี       สมศร ี       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. นางวิยะดา       สุดใจ       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
7. นายอุดม       พิมสาร       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
8. นายอุดร       ใจคำ       ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
9. นายธนวัฒน์         จันทร์เสงีย่ม       ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 

 
 

 

 
 ประกาศโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.................................................................................. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป   จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓)ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง  คือการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูการศึกษาทุกรดับและทุกประเภท  กำหนดนโยบาย  แผน และมาตรา
การศึกษาและมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
            โรงเรียนวัดศรีสว่าง  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดศรีสว่าง  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙   และประกาศ
โรงเรียนวัดศรีสว่าง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ลงวันที่ ๑๖  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น



๖๙ 

 

 
 

พ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒8  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนวัดศรีสว่าง จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

 
                                                                       ( นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม ) 
                                                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดศรีสว่าง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันที่  ๑๖   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 ---------------------------------------------------------------  
             มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มีจำนวน   ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
             มาตรฐานที่  ๑   คณุภาพของเด็ก 
             มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก 
             ๑.๑   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี   และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
             ๑.๒   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ   ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
             ๑.๓   มีพัฒนาการด้านสังคม   ช่วยเหลือตนเอง   และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
             ๑.๔   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา   สื่อสารได้  มี และแสวงหาทักษะการคิดพ้ืนฐาน  ความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๒.๑   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
            ๒.๒   จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
            ๒.๓   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
            ๒.๔   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้   อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
            ๒.๕   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีการสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
            ๒.๖   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
            ๓.๑   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กท่ีมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
            ๓.๒   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
            ๓.๓   จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
            ๓.๔   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด  
                      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
 

 
 
             
             

        
ประกาศโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศ คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6  สิงหาคม 
พ.ศ.2561  โรงเรียนวัดศรีสว่าง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง มี คุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนวัดศรีสว่างจึงได้
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  

ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

 
 

 ( นายมานพ   แก้วดี ) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



๗๒ 

 

 
 

 
 
             
             

        
ประกาศโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศ คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6  สิงหาคม 
พ.ศ.2561  โรงเรียนวัดศรีสว่าง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง มี คุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนวัดศรีสว่างจึงได้
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  

ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

 
 

 ( นายมานพ   แก้วดี ) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



๗๓ 

 

 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4  

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ร้อยละ 90  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 90  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 90  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ร้อยละ 80  มีผลการ
ประเมินในระดับ 3   

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

 



๗๔ 

 

 
 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  (ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก) 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
กำลังพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่าน

เกณฑ์ระดับ  3  ร้อยละ  0 – 49.99 
ปานกลาง เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่าน

เกณฑ์ระดับ  3  ร้อยละ  50.00-69.99 
ดี เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่าน

เกณฑ์ระดับ  3  ร้อยละ  70.00-79.99 
ดีเลิศ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่าน

เกณฑ์ระดับ  3  ร้อยละ  80.00-89.99 
ยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่าน

เกณฑ์ระดับ  3  ร้อยละ  90.00-100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

 
 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป   จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  
๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓)ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง  คือการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูการศึกษาทุกรดับและทุกประเภท  กำหนดนโยบาย  แผน และมาตรา
การศึกษาและมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
มาตรฐานมี ๕ ระดับ คือระดับกำลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี  ระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม รายละเอียด
ของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 



๗๖ 

 

 
 

                      ประกาศ     ณ   วันที่   ๑๖    พฤษภาคม     พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 ( นายธนวัฒน์   จรรยเสงี่ยม ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

   
 ( นายมานพ   แก้วดี ) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ 
.................................................... 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

   มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพผู้เรียน  จำนวน  ๑๐  ประเด็นการพิจารณา        ระดับ ๔  ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน ๖ ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน   การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
    ๑.๑  นักเรียนร้อยละ 7๐  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียนภาษาไทย    
           อยู่ในระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
    ๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถ 
           ในการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
    ๑.๓  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  การนำเสนอผลงาน  
           ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
    ๑.๔  นักเรียนร้อยละ  ๗๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้     ในระดับดีขึ้นไป 
            ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
    ๑.๕  นักเรียนร้อยละ  ๗๐ มีความสามารถในการคิดคำนวณ  ในระดับดีข้ึนไป   
           ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา                                            

ระดับ 3 ดี  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     ๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๕๐ ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
            การประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
     ๒.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
            ในการคิด ในระดับดีขึ้นไป       

ระดับ 3  ดี  

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๓.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม   
          ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
    ๓.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์   
           และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด  ขั้นตอนในการทำงานและปัญหา 
           อุปสรรคของการทำงานได้ 
    ๓.๓  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  สามารถสร้างนวัตกรรม  และนำนวัตกรรมไปใช้ 
           และมีการเผยแพร่ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
    ๔.๑  นักเรียนร้อยละ  ๗๐  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต   
           สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
           ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระดับดีขึ้นไป  
           ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
    ๔.๒  นักเรียนร้อยละ ๗๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
           ด้วยความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี  ในระดับดีขึ้นไป 
    ๔.๓  นักเรียนร้อยละ  ๗๐ มีทักษะด้าน Digital  Literacy  ในการเรียนรู้ 
           อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีข้ึนไป   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
 

ระดับ ๓  ดี 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 นักเรียน ร้อยละ 70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3  ขึ้นไป 
5.2 นักเรียน  ร้อยละ  70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
5.3 นักเรียน ร้อยละ 70    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
5.4 นักเรียน ร้อยละ  70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียน ร้อยละ  70    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาประวัติศาสตร์  ระดับ 3 ขึ้นไปไป           

 

ระดับ 3  ดี 

 
 



๗๙ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

    5.6 นักเรียน ร้อยละ 80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.5 ขึ้นไป 
    5.7 นักเรียน ร้อยละ  80    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

5.8 นักเรียน ร้อยละ   80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

5.9 นักเรียน ร้อยละ  70    มีผลการเรียนกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ขึ้นไป 

  

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๖.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
           ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
    ๖.๒  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี ID Plan และ Portfolio  เพ่ือการศึกษาต่อ 
           และการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา    
    ๖.๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละ 90 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
           ในระดับท่ีสูงขึ้น  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
    ๖.๔  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละ 90  มีความพร้อมในการทำงาน 
           และประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๐ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน  ๔ ประเด็นพิจารณา ระดับ ๔  ดีเลิศ 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหน 
     ๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีขึ้นไป 

      ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา   
       ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
๑.๓  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้   

             ในระดับท่ีดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๑) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมประเพณี  วันสำคัญ และท้องถิ่น 
       อย่างน้อย  ๔ ครั้งต่อป 
๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   
       ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    
๒.๓  นักเรียนร้อยละ๑๐๐   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
       เป็นประมุข ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
๒.๔  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย   

     ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๒.๕  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณี 
       วัฒนธรรมท้องถิ่น   ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

๑) ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๒)      ๓.๑  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
๓)             และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  ในระดับดีขึ้นไป   
๔)            ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๕)      ๓.๒  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
๖)             และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม   
๗)             ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
   ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  
    ๔.๑   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก  ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต 
            ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
    ๔.๒  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  
           หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุกข้อ  
    ๔.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรง  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย   
           เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  ในระดับผ่าน 
          ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    ๔.๔  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยง 
           จากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ  การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด   
            ในระดับดีมาก   
    ๔.๕  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่   

    ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 ๔.๖  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
        กับสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ  ในระดับดีมาก   
        ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 ๔.๗  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผา่นการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   
        ด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ในระดับดขีึ้นไป 

 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา 
        

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
      บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
      ๒.๑.๑  สถานศึกษามีเป้าหมายที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
      ๒.๑.๒  สถานศึกษามีเป้าหมายที่กำหนดไว้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
                ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
      ๒.๑.๒  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
                สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได้ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  ส่งผลต่อคุณภาพ 
      ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ที่กำหนดค่าเป้าหมายไว้     
      ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๒.๒.๑ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
              ของสถานศึกษาที่กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้            
     ๒.๒.๒  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๒.๓ สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๒.๓.๑  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
                และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
      ๒.๓.๒  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
                สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได้ 
       ๒.๓.๓  สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

๒.๔ สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                              
     ๒.๔.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
     ๒.๔.๒  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสาระ  ผู้ประสาน และครูในระดับชั้นมีการประชุม 
               เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑๐  ครั้ง 
     ๒.๔.๓  ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

ระดับ ๔  ดีเลิศ  

๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 
     ๒.๕.๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
               ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย    
     ๒.๕.๒  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
     ๒.๕.๓  จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๒.๖ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     และการจัดการเรียนรู้ 
       ๒.๖.๑  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
                 การจัดการเรียนรู้  อย่างชัดเจน   
       ๒.๖.๒  สถานศึกษามีการวางแผนและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
       ๒.๖.๓  สถานศึกษามีระบบจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี 
                 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ 
                 ของสถานศึกษา 
       ๒.๖.๔  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย  นำไปประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
                    ๕  ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
        ๓.๑.๑  ครูร้อยละ ๘๐  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
                  และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
                  สถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
        ๓.๑.๒  ครูร้อยละ ๘๐  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ  Active  Learning 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้          
        ๓.๒.๑  ครูร้อยละ ๘๐  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
        ๓.๒.๒  ครูร้อยละ ๘๐  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้ Application  เพ่ือการเรียนรู้ 
        ๓.๒.๓  ครูร้อยละ ๘๐  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
                  โรงเรียน  ภูมิปัญญาทัองถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน   
                  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง       

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
        ๓.๓.๑  ครูร้อยละ ๘๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก   
                  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน      
        ๓.๔.๑  ครูร้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                  และให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        ๓.๔.๒  ครูร้อยละ ๘๐ มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
                  ของการเรียนรู้ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
        ๓.๕.๑  ครูร้อยละ ๘๐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 

 
 



๘๕ 

 

 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ                               ค่ารอ้ยละ 

ระดับ ๕     ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 
ระดับ ๔     ดีเลิศ                      ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
ระดับ ๓     ดี                      ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ระดับ ๒     ปานกลาง                      ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ระดับ ๑     กำลังพัฒนา                      ร้อยละ ๕๐ -๕๙ 

 
   
 
 

 



๗๙ 

 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสว่าง  

                                                                        ......................................................... 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน 

   ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

 ๑.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน
ภาษาไทย     
 ๑.๒  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
๑.๓  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
การนำเสนอผลงาน     
๑.๔  ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 ๑.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการคิดคำนวณ              
   (ตามเกณฑ์ของแต่ละชั้นเรียน) 

๑. แบบสรุปการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒. เอกสารการวัดผลและประเมินผล
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
๓. แบบทดสอบการอ่าน การเขียน 
๔.บันทึกการอ่าน 
๕. ชิ้นงาน 
๖.แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
อ่านออกเขียนของนักเรียน 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๑  อยู่ใน
ระดับใด 

  
 

    ดี 

 



๘๐ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน 

    

๒. ความสามารถในการการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

 
 

 ๒.๑  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
 ๒.๒  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
 ๒.๓ ร้อยละของนักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการอ่าน   
คิดวิเคราะห์  และเขียน 
                     
(ตามเกณฑ์ที่ชั้นเรียนและโรงเรียน
กำหนด) 

๑. เอกสารการวัดและประเมินผลของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
๒. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
๓. แบบสรุปรายงาน ความสามารถ
การคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาแต่ละระดับชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕.บันทึกการทำงาน 
    
 
  

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ     =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี   =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง = ๒ 
ร้อยละ  ๕๐ -๕๙  กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๒  อยู่ใน
ระดับใด 
 
 

    ดี 

 
 
 
 



๘๑ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน 

    

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๓.๑ ร้อยละของนักเรียนที่ มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
๓.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงานจาก
การทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์  และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด  
ขั้นตอนในการทำงานและปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ 
๓.๓ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสร้าง
นวัตกรรม  และนำนวัตกรรมไปใช้และ
มีการเผยแพร่ได้ 
(ตามเกณฑ์แต่ละชั้นเรียนและโรงเรียน
กำหนด) 

๑. นวัตกรรม 
๒. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 
๓. หลักฐานในการเผยแพร่นวัตกรรม 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓  อยู่ใน
ระดับใด 
 
 

ดี 

 
 
 
 



๘๒ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน 

    

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   
 

๔.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้    
๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ด้วย
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
๔.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้าน 
Digital  Literacy  ในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  (ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา)     

๑. เอกสารการวัดและประเมินผล
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
๒. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
๓. แบบสรุปรายงาน ความสามารถ
การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แต่ละระดับชั้นเรียน 
๕. โครงงาน 
๖.บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

  

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๔  อยู่ใน
ระดับใด 
 
 

ดี 

 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน 

       ดี 

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๕.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป 
๕.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๕.๓ ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 ๕.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้น
ไป 
๕.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
สาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 (ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา)   
                 

๑. เอกสารการวัดและประเมินผล 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
๒. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
๓. แบบสรุปรายงาน นักเรียนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร ในแต่ละ
ชั้นเรียน 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
. 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๕  อยู่ใน
ระดับใด 
 

    ดี 

 



๘๔ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน  

       

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(ต่อ) 

๕.๖ ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป 
๕.๗  ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป   
๕.๘  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป 
๕.๙  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 
   
(ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา)   
 

      ดี 

 
 
 



๘๕ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
      ของผู้เรียน  

    

๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

๖.๑ ร้อยละนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 ๖.๒ ร้อยละนักเรียนที่มี  Portfolio  เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 ๖.๓ ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น                 
๖.๔ ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ที่มีความพร้อมในการทำงานและประกอบ
อาชีพในระดับดีขึ้นไป    
(ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา)   
 

๑.โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม 
การศึกต่อ การประกอบอาชีพ หรือ
การทำงาน การฝึกงาน 
๒.  Portfolio  เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ ของนักเรียน 
๓.สรุปการศึกษาต่อของนักเรียน  
   ม.๓ 
๔.สรุปการประกอบอาชีพ/การ
ทำงานของนักเรียนชั้น ม. ๓ 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๖  อยู่ใน
ระดับใด 
 

ดีเลิศ 

 
 

 
 
 



๘๖ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

   ยอดเยี่ยม 

๒) ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

๑.๑  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใน
ระดับดีเยี่ยม               
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย  มีภาวู้นำและมีจิต
อาสา  ในระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้  
ในระดับดีขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา )   

๑.โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการของ
นักเรียน 
๒.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ 
๓.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
  

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๑  อยู่ใน
ระดับใด 
 

  ดีเลิศ 

 
 

 
 
 
 



๘๗ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  

       

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

 ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณี  วันสำคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย  
๔ ครั้งต่อปี 
๒.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ  ในระดับดีมาก 
๒.๓ ร้อยละของนักเรียนที่ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ในระดับดีมาก       
๒.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย  ในระดับดีมาก   
๒.๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับดีมาก 
(ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา )    
   

๑.โครงงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๓.แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔.แบบสรุปโครงการวันสำคัญ 
๕.บันทึกการประชุมสภานักเรียน 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๒  อยู่ใน
ระดับใด 
 

ยอดเยี่ยม    

 



๘๘ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

    

๓.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

๓.๑ ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง  ในระดับดีมาก    
๓.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  ในระดับดีมาก 
(ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา) 

๑.โครงงาน/กิจกรรม 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๓.แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔.ผลงานนักเรียน 
๕.โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓  อยู่ใน
ระดับใด 
 

ยอดเยี่ยม    

 
 
 
 
 

 



๘๙ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

    

๔.สุขภาวะทางร่างกาย  และจิต
สังคม 

๔.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก  
ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
ในระดับผ่าน 
 ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุกข้อ  ใน
ระดับผ่าน 
๔.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพ
แข็งแรง  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  ในระดับผ่าน  
(ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา) 
   
 

๑.โครงการ/กิจกรรม 
๒.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๓.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
4.ผลงานนักเรียน 
5.โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี6.แผนการจัดการเรียนรู้ 
7.บันทึกรายงานการตรวจสุขภาพ 
8.รายงานยาเสพติดในสถานศึกษา 
9.สมุดบันทึกความดี 
๑0.แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของ
นักเรียน 
๑1.โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙   กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๔  อยู่ใน
ระดับใด 
 

ยอดเยี่ยม    

 
 



๙๐ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

      

๔.สุขภาวะทางร่างกาย  และจิต
สังคม(ต่อ) 

๔.๔  ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ  
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
ในระดับดีมาก   
๔.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่   ในระดับดีมาก    
๔.๖ ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ  ใน
ระดับดีมาก    
๔.๗  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
และร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  ในระดับดีเยี่ยม 
 

    
 

    ดีเลิศ 

 
 



๙๑ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 

๒.๑.๑  สถานศึกษามีเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
๒.๑.๒  สถานศึกษามีเป้าหมายที่กำหนดไว้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๒.๑.๓  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถ
ตรวจสอบได ้      
เป็นต้น/ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.บันทึกการวิเคราะห์สภาพ
จริงของสถานศึกษา 
๒.แผนพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษา 
๓.แผนปฏิบัติการประจำปี 
๔.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กำหนดชัดเจน เป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  และ
ความต้องการชองชุมชน =ยอดเยี่ยม   
2. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่กำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
= ดีเลิศ 
3. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่กำหนดชัดเจน  เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ  =ดี  
4.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กำหนดชัดเจน =ปานกลาง 
5. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่กำหนดไม่ชัดเจน 
=  กำลังพัฒนา 
    

    ดีเลิศ 

 
 
 



๙๒ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๒.๑ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่ชัดเจน  ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่กำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จไว้           
 ๒.๒.๒  สถานศึกษามีระบบการนิเทศ 
ภายในของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
เป็นต้น/ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 1. มีการประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนางาน
วิชาการ 
3.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
4.แผนปฏิบัติการประจำประจำปี 
5.แผนบริหารงบประมาณ 
6.  มีการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
7.  มีเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเอง    
  

1.ดำเนินการครบ  7 รายการ 
อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  มี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย  มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบ
แบบอย่างได้  
= ยอดเยี่ยม  
2.ดำเนินการครบ  7 รายการ 
อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน   
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
= ดีเลิศ   
                                                                                      

ดีเลิศ 

 
 



๙๓ 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
(ต่อ) 

๒.๒.๑ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่ชัดเจน  ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่กำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จไว้           
 ๒.๒.๒  สถานศึกษามีระบบการนิเทศ 
ภายในของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
เป็นต้น/ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

1. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนางาน
วิชาการ 
3.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
4.แผนปฏิบัติการประจำประจำปี 
5.แผนบริหารงบประมาณ 
6 มีการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
7.เอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเอง    
 
   
  

3. ดำเนินการครบ  7 รายการ 
อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  และ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  = ดี 
4. ดำเนินการครบ  7 รายการ 
และส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษา 
= ปานกลาง   
5. ดำเนินการครบ/ไม่ครบ 7 
รายการ และไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา = 
กำลังพัฒนา 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๑  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
 ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
 ๒.๓.๒  สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และสามารถตรวจสอบได้ 
๒.๓.๓  สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 
เป็นต้น/ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๑.หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๓.แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน 
๔.วิจัยชั้นเรียน 

1. มีเอกสารครบทั้ง ๔ ข้อ ส่งเสริม
นักเรียนทีมีศักยภาพสูง นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง และเป็นแบบอย่างได้ =ยอด
เยี่ยม 
2. มีเอกสารครบทั้ง ๔ ข้อ ส่งเสริม
นักเรียนทีมีศักยภาพสูง นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง   = ดีเลิศ  
3. มีเอกสารข้อ 1-3 ส่งเสริมนักเรียน
ทีม่ีศักยภาพสูง นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง   
= ดี  
4. มีเอกสารข้อ 1-3 ไมส่่งเสริม
นักเรียนทีม่ีศักยภาพสูง นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ เชื่อมโยงกับ 
ชีวิตจริง   = ปานกลาง 
4. มีเอกสารข้อ 1-2 ไมส่่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน  = กำลังพัฒนา 
 

ดีเลิศ 



๙๕ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๔.๑  ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีไ่ด้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ
การพัฒนาตนเอง 
๒.๔.๒  ร้อยละของครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกสาระ  ผู้ประสาน และครูใน
ระดับชั้นมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ  ๑๐  ครั้ง 
 ๒.๔.๓  ร้อยละของครูที่สอนตรงตาม
สาขาวิชาเอก 

๑.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
๒.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
๓.แผนปฏิบัติการประจำปี 
๔.บันทึกการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล 
๕.ID Plan ของครู 
๖.บันทึก PLC อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนภาษาไทย 
๗.จำนวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 
๘.จำนวนครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ 
๙.รายงานการประชุม 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙  กำลังพัฒนา = ๑ 
 
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๒.๔   
อยู่ในระดับใด 

 

ดีเลิศ 

 
 
 

 
 
 



๙๖ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา  
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

๒.๕.๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย    
     ๒.๕.๒  ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 
     ๒.๕.๓  จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

๑.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการจัดสภาพ
สังคมท่ีดี 
๒.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๓.สภาพจริงที่ปรากฏ (  ๗ แห่ง) 
(ห้องสมุด ปลา ปั้นหม้อ  คอม เห็ด 
ปุ๋ยหมัก  ผักกางมุ้ง. แก้วมังกร) 
๔.บันทึก/สถิติ การใช้
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งเรียนรู้ 
  

๑. ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน  จัดกิจกรรม  เพ่ือเป็น
เวทีให้ครูนักเรียนได้ นำเสนอผลการ
เรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนรับฟังความ
คิดเห็นผู้ปกครอง   =  ยอดเยี่ยม 
๒. ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ความ
ปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้ง ในและนอกห้องเรียน จัด
กิจกรรม   เพ่ือเป็นเวทีให้ครูนักเรียน
ได้ นำเสนอผลการเรียนรู้   = ดีเลิศ 
๓. ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนจัดกิจกรรม  เพ่ือเป็น
เวทีให้ครูนักเรียนได้  นำเสนอผลการ
เรียนรู้  = ดี 

ดีเลิศ 

 



๙๗ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา  
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
(ต่อ) 

๒.๕.๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย    
     ๒.๕.๒  ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 
     ๒.๕.๓  จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

๑.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการจัดสภาพ
สังคมท่ีดี 
๒.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๓.สภาพจริงที่ปรากฏ (  ๗ แห่ง) 
(ห้องสมุด บ่อปลา โรงปั้นหม้อ  
ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเพาะเห็ด 
บ่อปุ๋ยหมัก  ผักกางมุ้ง. แก้วมังกร) 
๔.บันทึก/สถิติ การใช้
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งเรียนรู้ 
   

4. ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้บางส่วน 
= ปานกลาง 
5. ไม่ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม
และสังคมที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
= กำลังพัฒนา 

ดีเลิศ 

 
 
 
 

 
 
 
 



๙๘ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖  ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๖.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๒.๖.๑  สถานศึกษามีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
อย่างชัดเจน   
๒.๖.๒  สถานศึกษามีการวางแผนและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๖.๓  สถานศึกษามีระบบจัดหาร  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๖.๔ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ  
ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย  นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

๑.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
๒.บันทึกการนำข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้  
๓.ทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ 
๔.ความพึงพอใจในการนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ 
  
  

1. ส่งเสริมและบริการห้อง
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การ สืบค้นเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้
ใช้สืบค้นข้อมูลและศึกษา 
จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
ครูในการพัฒนาการเรียน    
ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา  และ
ตรวจสอบคุณภาพอย่าต่อเนื่อง              
= ยอดเยี่ยม 
๒. ส่งเสริมและบริการห้อง
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การสืบค้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้
ใช้สืบค้นข้อมูลและศึกษาจัดทำ
คลังขอ้มูลสารสนเทศสำหรับครูใน
การพัฒนาการเรียน   ที่เหมาะสม
กับสถานศึกษา     = ดีเลิศ 
  
 

ดีเลิศ 

  
 



๙๙ 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๒.๖.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

๒.๖.๑  สถานศึกษามีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
อย่างชัดเจน   
๒.๖.๒  สถานศึกษามีการวางแผนและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๖.๓  สถานศึกษามีระบบจัดหาร  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๖.๔ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ  
ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย  นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

๑.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
๒.บันทึกการนำข้อมูลสารสนเทศ 
   ไปใช้ 
๓.ทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ 
๔.ความพึงพอใจในการนำข้อมูล  
  สารสนเทศไปใช้ 
  
 

4. ส่งเสริมและบริการห้อง
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การสืบค้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้
ใช้สืบค้นข้อมูลและศึกษา= ดี 
5.ไม่ได้ดำเนินการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  =กำลังพัฒนา 
                    
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

๓.๑.๑  ร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้ 
 ๓.๑.๒  ร้อยละของครูที่มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ แบบ  Active  
Learning 
 ๓.๑.๒  ร้อยละของครูที่มีการเผยแพร่
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ  
Active  Learning 

๑.แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
๒.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
หลักสูตร 
๓.การบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
๔.ภาระงาน ชิ้นงาน 
๕.ผลงานงานวิจัย 
๖.บันทึกการเผยแพร่ผลงาน 
  นวัตกรรม 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี    =    ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ –๕๙ กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓.๑   
อยู่ในระดับใด 

 

ดีเลิศ 

 
 

 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)   
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๒.๑  ร้อยละของครู ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓.๒.๒  ร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้มีการใช้ Application  เพ่ือ
การเรียนรู้ 
๓.๒.๓  ร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาทัองถิ่น 
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง       

๑.แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
หลักสูตร 
๓.การบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
๔.ภาระงาน  ชิ้นงาน 
๕.ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
๖.ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.บันทึกการแสดงความคิดเห็นของ  
ชุมชน(ความพึงพอใจ) 
๘.หลักสูตรท้องถิ่นรักษ์เชียงใหม่ 
๙ สัมมาชีพ 
10. กิจกรรมวันสำคัญ 
  

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙  กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓.๒   
อยู่ในระดับใด 

 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)   
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๓.๑  ร้อยละของครูทีมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์  เชิง
บวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

๑.แผนการจัดการเรียนรู้(บันทึกหลัง
สอน) 
๒.การบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
๓.ภาระงาน  ชิ้นงาน 
๔.สภาพจริง 

 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙ กำลังพัฒนา = ๑ 
  

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓.๓   
อยู่ในระดับใด 
 

ดีเลิศ 

 
 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)   
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน  ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๔.๑  ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้
ข้อมูลย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๔.๒  ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดและ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 

๑.แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒.บันทึกหลังสอน 
๓.โครงการ/กิจกรรม 
๔.คู่มือการวัดผลและประเมินผล 
   ของสถานศึกษา 
๕.ภาระงาน  ชิ้นงาน 
๖.เครื่องมือการประเมิน 
๗.หลักสูตรสถานศึกษา 
๘.เอกสารการวัดและประเมินผล 
๙.สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นข้อมูล
ย้อนกลับ 
๑๐.ข้อมูล RT ,NT,O-NET 
๑๐ สื่อการสอน 
๑๑.แหล่งเรียนรู ้
 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี            =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙  กำลังพัฒนา = ๑ 
  
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓.๔   
อยู่ในระดับใด 

 

 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)   
 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา การประเมิน ค่า
เป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๓.๕.๑  ร้อยละของครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูล 
สะท้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑.โครงการ/กิจกรรม 
๒.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
PLC  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
(Professional  learning 
Communicaty) 
๓.บันทึกการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียน 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ยอดเยี่ยม   =  ๕ 
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙  ดีเลิศ       =  ๔ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ดี           =  ๓ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ปานกลาง   = ๒ 
ร้อยละ ๕๐ -๕๙  กำลังพัฒนา = ๑ 
   
 

-ประเมินครบทุกเกณฑ์ 
การพิจารณา(ที่ ร.ร.กำหนด) 
แล้วหาค่าเฉลี่ย จึงจะสรุปว่า 
ประเด็นพิจารณาข้อที่  ๓.๕   
อยู่ในระดับใด 

 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
 

 



๑๐๖ 

 

 
 



๑๐๗ 

 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที่  ......25..... /๒๕๖4 
  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

                     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔  (๕)  
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข. การดำเนินงานของสถานศึกษา ข้อ 
๕. กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และ
แจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ ข้อ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
(เขตฯ) แต่งตั้งข้ึนทะเบียนไว้อย่างน้อย  ๑  คน 

เพ่ือให้การดำเนินงาน  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ใน
ครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนวัดศรีสว่าง  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  ดังต่อไปนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

     ๑) นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง      ประธานกรรมการ  
         ๒) นายศฤงคาร  แป้นกลาง      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
         3) นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์     ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง                  กรรมการ 
         4) นางอัญชณา  สืบสกุล         ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง                  กรรมการ 
         ๕) นางนวนัฏ  อินปั๋น             ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง                  กรรมการและเลขานุการ   

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ๑) นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง      ประธานกรรมการ  

         ๒) นายศฤงคาร  แป้นกลาง      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                
         3) นางใกล้รุ่ง  เตปา              ตำแหน่ง   ครูโรงเรยีนวัดศรีสว่าง                   กรรมการ 
         4) นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา     ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง                กรรมการ  
         5) นางสาวอังศุมาลิน จันต๊ะตึง    ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง                กรรมการ 
         6) นางอัญชณา  สืบสกุล            ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง               กรรมการและเลขานุการ 
  
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มตามความสามารถ  เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 



๑๐๘ 

 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

              สั่ง  ณ  วันที่     31      เดือน    กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
      
 
      ลงชื่อ   
               ( นายธนวัฒน์   จรรยเ์สงี่ยม ) 

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดศรีสว่าง อ าเภอหางดง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

กระทรวงศึกษาธิการ


