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คำนำ  
   

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน                  
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 256๓ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัด
การศึกษา  ในรอบปีการศึกษาที ่ผ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่กำกับดูแล และ
สาธารณชนได้รับทราบ    ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนได้
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และมาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาให้ดีขึ้น   
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self 
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๓ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) ในปีการศึกษา 256๔ ต่อไป  
  

  
 
 

          นายสนั่น  ไชยหงษ ์
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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สารบัญ 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง หน้า 
คำนำ ก 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 3 
ข้อมูลนักเรียน 4 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 5 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับชั้น  
ปีการศึกษา 2563 

6 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรี 
ยนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 7 
ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ประจำปีการศึกษา 2563 

7 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 8 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 10 
บทสรุปของผู้บริหาร 26 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 31 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน 35 
ภาคผนวก 62 
   -     ผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย  

- บันทึกข้อความรายงานโครงการ  
   -     รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

- รูปถ่ายกิจกรรม  
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ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.1  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๓๔ หมู่ที่  ๓  ตำบลบางขุนกอง              
อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต ๑ 
โทร  ๐-๒๙๒๔-๗๐๐๘  โทรสาร ๐-๒๙๒๔-๗๐๐๘  e – mail : bknork@hotmail.com 
Website : www.watbangkrainorkschool.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์  ชื่อโรงเรียนราษฏร์บำรุง           
ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๕  รัฐบาลได้ส่งเสริมการศึกษาประชาบาล  โดย
ให้มีโรงเรียนประชาบาลตำบล  ตำบลละ ๑ โรงเรียน  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  เริ่มตื่นตัวใน
การศึกษา  ประกอบกับมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น  โรงเรียนวัดบางกร่างโรงเรียนเดียวไม่เพียงพอกับการรับ
นักเรียน ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนวัดบางไกรนอก  มีโรงเรียนราษฎร์สอนอยู่แล้ว  มีอุปกรณ์และบุคลากรอยู่
เรียบร้อย  และเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย  ซึ่งอยู่ใกล้และมีคลองติดต่อกันการเดินทางก็
สะดวกสบาย   จึงขออนุญาตอำเภอบางกรวย  ขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอกสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาล
ประจำตำบลบางกร่าง  ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุงก็เลิกกิจการไป  ต่อมาอำเภอเมืองนนทบุรีได้โอนโรงเรียน
ให้ไปขึ้นกับอำเภอบางกรวย  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๑ จึงใช้ชื่อใหม่ว่า“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” 
ตั้งแต่นั้น ต่อมาคุณยายพวง แย้มพร้อม  ร่วมกับบุตรชายได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก ๒๓๔ ตารางวา เพื่อเป็น
เกียรติกับผู้บริจาคที่ดิน จึงได้ขอเพิ่มชื่อเป็น “โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)” และขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ร.ง.ช.พร้อมเครื่องหมายตอบแทนให้กับนายนิพนธ์  แย้มพร้อมบุตรชาย 
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แผนที่โรงเรียน 
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1.๒   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล  นายสนั่น  ไชยหงษ์ 
โทรศัพท ์ ๐๘๔-๕๑๐๗๙๐๖ e – mail   tpsc01@gmail.com 

 1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา  256๓ 1 11 - ๕ 1 
  
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. ภาษาไทย ๓ 18 
3. คณิตศาสตร์ 2 18 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 19 
5. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 18 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 
7. ศิลปะ 2 18 
8. การงานอาชีพ - - 
9. ภาษาอังกฤษ 1 18 
10. ปฐมวัย 2 25 

รวม 1๘ 1๙.๐๐ 

84%

16%

ปริญญาตรี ปริญญาโท
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 256๓ รวม  ๑๘๘ คน 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

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

จำนวนห้อง  1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 
เพศ ชาย ๙ 9 18 ๑๓ ๑๑ ๑2 ๑8 ๑๑ ๑๑ ๗๘ ๙๘ 

หญิง 13 ๙ 22 8 7 ๑๐ ๑3 ๙ ๒๕ ๗๓ ๙๑ 
รวม  22 18 ๔๐ 21 18 ๒2 ๓๑ ๒๐ ๓๖ ๑๔๘ ๑๘๘ 

เฉลี่ยต่อห้อง  22 18 ๔๐ ๒1 ๑๘ ๒๒ ๓๑ ๒๐ ๓๖ ๑๔๘ ๑๘๘ 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
จำแนกตามรายวิชา 

 
 

รายวิชา/ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวม 

(จำนวนคน) ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๐ ๑๖ ๒๐ ๒๓ ๑๘ ๒๙ ๑๒๖ ๘๓.๔๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๒๘ ๑๘ ๓๓ ๑๓๓ ๘๘.๐๗ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๓๕ ๑๓๔ ๘๘.๗๔ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๙ ๑๘ ๒๐ ๒๘ ๑๘ ๓๖ ๑๓๙ ๙๒.๐๕ 

ประวัติศาสตร์ ๑๙ ๑๖ ๒๒ ๒๘ ๒๐ ๓๕ ๑๔๐ ๙๒.๗๑ 

สุขศึกษา  และพลศึกษา ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๓๑ ๒๐ ๓๖ ๑๔๖ ๙๖.๖๘ 

ศิลปะ ๒๐ ๑๘ ๒๒ ๓๑ ๒๐ ๓๖ ๑๔๗ ๙๗.๓๕ 

การงานอาชีพ ๒๐ ๑๘ ๒๒ ๒๙ ๒๐ ๓๖ ๑๔๕ ๙๖.๐๒ 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๑๘ ๑๗ ๒๐ ๒๙ ๑๗ ๒๒ ๑๒๓ ๘๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(รายวิชาเพ่ิมเติม) 18 ๑๗ ๒๑ ๒๘ ๑๙ ๒๖ ๑๒๙ ๘๕.๔๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๑๙ 
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จำแนกรายชั้น 

 

1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี  ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ๒๑ ๒๐ ๙๕.๒๓ - - ๑    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ๑๘ ๑๘ 100 - - - - ๑๘ 100 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๒ ๒๒ 100 - - - - ๒๒ 100 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ๓๑ ๓๑ 100 - - - - ๓๑ 100 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ๒๐ ๒๐ 100 - - - - ๒๐ 100 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ๓๖ ๓๖ 100 - - - - ๓๖ 100 

รวม ๑๔๘ ๑๔๗ ๙๙.๒๑ - - - ๔.๗๖ ๑๔๗ ๙๙.๒๑ 
 

รายวิชา/ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย ๘๘.๒๓ ๘๗.๐๒ ๘๘.๘๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๒๒ ๘๕.๙๐ ๘๗.๗๐ 

คณิตศาสตร์ ๘๖.๓๓ ๘๖.๓๔ ๘๗.๙๐ ๘๖.๘๖ ๘๗.๐๓ ๘๓.๓๘ ๘๖.๓๑ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๓.๓๕ ๘๐.๖๔ ๗๙.๗๓ ๘๑.๓๙ ๘๑.๔๔ ๘๑.๔๗ ๘๑.๓๔ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๖.๖๘ ๘๖.๖๖ ๘๖.๗๓ ๘๔.๙๖ ๘๗.๔๙ ๘๗.๗๖ ๘๖.๗๑ 

ประวัติศาสตร์ ๘๔.๗๘ ๘๔.๗๘ ๘๔.๗๘ ๘๓.๗๑ ๘๔.๖๙ ๘๔.๘๑ ๘๔.๕๙ 

สุขศึกษา  และพลศึกษา ๙๓.๙๕ ๘๘.๓๑ ๘๘.๓๓ ๙๒.๑๔ ๙๑.๓๓ ๘๙.๙๓ ๙๐.๖๗ 

ศิลปะ 89.90 89.63 91.60 88.81 90.50 91.53 90.33 

การงานอาชีพ ๘๙.๒๕ ๘๙.๔๔ ๘๙.๒๕ ๘๙.๗๓ ๙๐.๖๔ ๘๙.๒๕ ๘๙.๙๕ 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๘๙.๕๘ ๘๙.๔๕ ๙๐.๐๑ ๙๐.๘๖ ๘๒.๕๖ ๗๗.๖๖ ๘๖.๖๙ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(รายวิชาเพ่ิมเติม) ๘๐.๗๕ ๘๔.๕๓ ๘๗.๙๐ ๗๙.๓๘ ๘๔.๘๖ ๗๖.๓๓ ๘๒.๒๙ 

เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๒๘ ๘๖.๖๘ ๘๗.๕๐ ๘๖.๔๘ ๘๖.๙๘ ๘๔.๘๐ ๘๖.๖๒ 
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1.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับชั้น  

ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ๒๑ ๓ ๑๒ ๕ - - ๑ ๒๐ ๙๕.๒๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ๑๘ ๑ ๘ ๘ ๑ - - ๑๗ ๙๔.๔๔ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๒ ๑๘ ๒ ๒ - - - 2๒ 100.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ๓๑ - ๑๑ ๑๗ ๓ - - ๒๘ ๙๐.๓๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ๒๐ - ๙ ๑๐ ๑ - - ๑๙ 9๕.๐๐ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ๓๖ - ๑๓ ๑๙ ๔ - - ๓๒ ๘๘.๘๘ 

รวม ๑๔๘ ๒๒ ๕๕ ๖๑ ๙ - ๑ ๑๓๘ ๙๓.๒๔ 
 

1.7 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

(สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ๒๑ ๖ ๑๓ ๑ - - ๑ ๒๐ ๙๕.๒๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ๑๘ ๒ ๙ ๗ - - - ๑๘ 100.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๒ ๗ ๑๓ ๒ - - - ๒๒ 100.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ๓๑  ๒๐ ๑๑ - - - ๓๑ 100.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ๒๐  ๑๗ ๓ - - - ๒๐ 100.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ๓๖ ๒ ๒๙ ๕ - - - ๓๖ 100.00 

รวม ๑๔๘ ๑๗ ๑๐๑ ๒๙ 0 0 ๑ 1๔๗ ๙๙.๓๒ 
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1.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 256๓ 

 

2) ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ประจำปีการศึกษา 256๓ 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.12 26.39 42.08 41.94

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 59 31.87 40.23 52.84

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 54.96 28.59 37.64 38.87

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 256๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวมทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.65 58.85 57.75

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.54 41.28 43.11

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.76 41.30 44.53

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.46 40.47 43.97
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ผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 256๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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1.9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  (๒๕6๓) 
 

 1.9.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

5 

   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 
   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 5 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถิ่น 

5 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 5 
   ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

5 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
   ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
5 
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 1.9.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  5 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
5 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 5 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
5 
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1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

 1)   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก    
 

  1.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  มาตรฐาน 
ระดับประถมศึกษา 

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ด ี

ด้านผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์               
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
     มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร 
     มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     มาตรฐานที่ ๙   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
     มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี       
     มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

   
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

ด้านครูผู้สอน 
     มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ 

   
✓ 
 
✓ 
 

ด้านผู้บริหาร 
     มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  
      มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษา  
      มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
      มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
      มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อ
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหนึ่ง 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา  

 จุดเด่น  

 1. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดยมีกิจกรรมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  มีความเมตตากรุณา  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออมและอดทน  กิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องคิดวิเคราะห์รู้จักการทำงานเป็นขั้นตอน  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียบเรียง  สรุป  และสื่อสารการนำเสนอได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  คือ  การทำบุญตักบาตรพระ 108  
ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหาร  
และได้รับประทานอาหารเสริม  คือ  ดื่มนมทุกวัน  ผู้เรียนรู้จักการดูแลตนเอง  ไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งมอมเมา  
และสารเสพติด  ผู้เรียนปลอดจากสารเสพติด  100%  ผู้เรียนมีความสนใจในการร่วมเล่นกีฬา  และร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะวาดภาพ  มีความสนใจเรียนคอมพิวเตอร์ 

 2. ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่ในระดับดี  ผ่านการอบรมเรื่องการปฏิรูป
การเรียนการสอน  มีความชำนาญการเป็นที่ยอมรับ  และได้รับการยกย่องให้เป็นครูแม่แบบ  และได้รับ
เชิญเป็นวิทยากร  ที่ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
หลากหลาย  ครูสามารถจัดทำแผนการสอนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  และมีการจัดการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน 

 3. ผู้บริหารมีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ  สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดี  การบริหารและจัดการจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน  ส่งผลให้ผู้ปกครอง
นำผู้เรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนมากข้ึนทุกปี  สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยจัดการศึกษา  มีวิสัยทัศน์
ในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมครูผู้สอนให้ความรู้สามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม  และจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีช่วยการสอน  เช่น  คอมพิวเตอร์  มีความเป็น
ผู้นำสูง  และมีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมครูผู้สอนให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม  ครูผู้สอนมีขวัญ
กำลังใจ  และทำงานด้วยความสุข  มีความสามัคคี  การบริหารงานเป็นแบบ  Schoolwide  มาก 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น  คือ  การรู้จักคิดวิเคราะห์  การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านดนตรี  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาครูผู้สอนและสถานศึกษาได้
มีการจัดกิจกรรมและเริ่มต้นดำเนินการมาบ้างแล้ว  แต่ยังไม่มีความต่อเนื่องและแพร่หลายในกลุ่มผู้เรียน 
 2. ครูผู้สอนควรปฏิบัติงานตามกิจกรรมหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
คุณภาพตามมาตรฐาน  ด้านครูผู้สอนซึ่งอยู่ในระดับดีอยู่แล้วเพื่อให้พัฒนายิ่งๆขึ้น  สถานศึกษาควร
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อรายงานและขออัตราครูเพ่ิม  เนื่องจากครูไม่เพียงพอ 
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 3. ทุกมาตรฐานด้านผู้บริหาร  คุณภาพอย ู่ในระดับดีอยู่แล้ว  จุดที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น  คือ  การ
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน  ทั ่วถึง  ต่อเนื ่อง  และการจัดเก็บให้เป็นระบบ  
สามารถค้นหา  หยิบง่าย  หายก็รู้  ดูก็งามตาม  และการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการ
จัดการศึกษาร่วมกัน  ควรทำอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  ครูผู้สอนควรเตรียมกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติด้านการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  สรุปผลให้กว้างขวางขึ้น  โดยครูผู้สอนอาจร่วมกันคิด  ร่วมกัน
วางแผน  จัดการเรียนการสอน  แผนการสอนควรเป็นแบบบูรณาการ  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบนิเทศ
วิชาการภายในโรงเรียน  เพื่อให้ครูได้ช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน  สถานศึกษาควรสำรวจและขอความ
ร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนเครื่องดนตรีอย่างง่ายกับผู้เรียน  และควรจัดหาเครื่องดนตรีเพ่ิมขึ้น  
โดยการขอความร่วมมือจากชุมชน 
 2. ควรจัดให้มีรางวัลตอบแทนการกระทำดีของครูผู้สอน  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่ครูผู้สอน  และควรเสนอรายงานสภาพการขาดแคลนครูและขออัตรากำลังครูเพิ่มต่อหน่วยงานต้น
สังกัด 
 3. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศนั้น  สถานศึกษาได้มีความพยายามทำอยู่แล้ว  แต่ส่วน
ใหญ่เป็นระบบเอกสาร  ควรพยายามใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนการจัดด้วยระบบเอกสารให้มาก
ขึ้นตามลำดับ  ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ชุมชนเห็นสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน   
ควรทำสอดแทรกในกิจกรรมที่มีชุมชนร่วมกับสถานศึกษา  และในโอกาสที่สถานศึกษาไปร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน 
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   2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง    
 

  2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง ประสงค์ 

3.56 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.78 ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

3.45 ดี 4.00 ดีมาก 3.73 ได้ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว     

3.43 ดี 4.00 ดีมาก 3.72 ได้ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

3.20 ดี 4.00 ดีมาก 3.60 ได้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน 

3.42 ดี 4.00 ดีมาก 3.71 ได้ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการ
อ่านและพัฒนาตนเอง 

3.47 ดี 3.00 ดี 3.24 ได้ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และชื่นชมในผลงานของ
ตนเอง 

3.40 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 ได้ 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

3.40 ดี 4.00 ดีมาก 3.70 ได้ 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.75 ได้ 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ                         

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ  
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

           ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.   ได้       ไม่ได้    
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2.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศกึษา 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.47 ดี 4.00 ดีมาก 3.74 ได้ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.83 ได้ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา     

3.38 ดี 4.00 ดีมาก 3.69 ได้ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี 
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์  

3.02 ดี 4.00 ดีมาก 3.51 ได้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

3.83 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.92 ได้ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.93 ดี 4.00 ดีมาก 3.47 ได้ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.37 ดี 4.00 ดีมาก 3.69 ได้ 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

3.53 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.77 ได้ 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.26 ดี 4.00 ดีมาก 3.63 ได้ 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศกึษา 

ผลการประเมิน                
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน                
อิงสถานศึกษา 

 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ                         

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.60 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.38 ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้ 

          ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.   ได้       ไม่ได้    
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา  
 จุดเด่น  
ระดับปฐมวัย 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัย  ด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะใน
การทำงาน        รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูมีว ุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที ่ร ับผิดชอบและครูมีเพียงพอ  และมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  จัดองค์กร/โครงสร้างและ               
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียน  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิต             
ที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  
และกีฬา มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้   มีความสามารถ                      
ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์                       
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูมีว ุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที ่ร ับผิดชอบและครูมีเพียงพอ  และมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  จัดองค์กร/โครงสร้างและ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียน  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 
 - 
ระดับประถมศึกษา 
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานให้ได้ค่าเฉลี่ย
เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง  14  มาตรฐาน  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  แต่ในระดับตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐาน มีบางเกณฑ์การพิจารณาได้ระดับพอใช้  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใน
มาตรฐานต่างๆที่มีเกณฑ์การพิจารณาท่ีได้ระดับพอใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาในระดับดีต่อไป 
 
 2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  แต่เกณฑ์การพิจารณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการ
เรียนรู้และทุกชั้นเรียน  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกชั้นเรียน  กับทั้งนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรกำหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษามากยิ่งขึ้น  บางมาตรฐานถึงแต่ว่าจะได้ระดับดีอยู่แล้วแต่บางตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การพิจารณายังไม่สอดคล้องควรได้รับการพิจารณาปรับปรุง  ได้แก่  ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และคิด
สร้างสรรค์  โดยกำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาด้านผู้เรียน  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  และดำเนินการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2. สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆให้มากยิ่งขึ ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
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ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ  และนำไปพัฒนาผู้เรียน  โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สอนและผู้เรียน
มาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วดำเนินการจัดทำเครื่องมือไปพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 3. ผู้บริหารควรประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                            
ให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดของการจัดการศึกษา  
เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงานของสถานศึกษาได้อย่างรอบด้าน 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

 3)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

  3.1   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  เด็กมีความพร้อมศกึษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเดก็เป็นสำคญั ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
มาตรฐาน  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/ วิสยัทัศน์  พันธกิจ             
                   และวัตถุประสงคข์องการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา                    

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีก้ารส่งเสริม   ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐาน  ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๑๒  ผลการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรปูการศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๒ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๒-๕ ) ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๒.๙๒  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ) 
 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
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  3.2   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี  ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๓  ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๙ ดี 
มาตรฐาน  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๘  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา  และต้นสังกัด                 ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ และ   
วัตถุประสงค์           
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐาน  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีก้ารส่งเสริม   ระดับการศึกษาประถมศึกษา    
มาตรฐาน  ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐาน  ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๓ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๑.๗๓  คะแนน 
               มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
               ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                         ใช่    ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ...........๕...........โดยมีค่าเฉลี่ย...........๔.๙๑................. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง  ไม่รอบรอง 
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนพื้นท่ี  รักท้องถิ่น  มีความสนใจเอาใจใส่การเรียนบุตรหลาน 
๒. ครูผู้สอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอน  มีการพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ำเสมอ  โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสนใจสมัครอบรมตามที่ต้น
สังกัดจัดอบรม 

ระดับประถมศึกษา 
๑. สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีคุณภาพ  มีความสงบสุข  สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนดี 
๒. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง 
๓. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถสูง  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 
๔. ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสอน ครูส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น  มาถึงโรงเรียนแต่ เช้า
เป็นประจำ  
๕. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการ  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  
ปฏิบัติหน้าที่บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่นนทบุรีเป็นเวลานาน  มีความเข้าใจในการ
บริหารงานโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๖. ผู ้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นผู ้มีความรู้  
ความสามารถ  รักท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง 
๗. ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด  ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
ดำเนินการได้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
๘. โรงเรียนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพ (ผู้ปกครอง/ชุมชน) 
จุดที่ควรพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องเก่ียวกับทางธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
๑. มาตรฐานที่  ๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๒. มาตรฐานที่  ๑๕.๕  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  และกีฬา/
นันทนาการ 
๓. มาตรฐานที่  ๑๕.๗  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
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ข้อเสนอแนะ 
ระดับปฐมวัย 

๑. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรม/สร้างบรรยากาศ  ในลักษณะที่ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เป็น
ต้นแบบทางการเรียนการสร้างนิสัยรักการอ่าน  (เริ่มที่บ้าน  ส่วนต่อท่ีโรงเรียนพากเพียรเป็น
นิสัย) 
๒. ผลิต/จัดหา/จัดซื้อสื่อการเรียนรู้  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านทางธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

ระดับประถมศึกษา 
๑. ควรรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น (สู่ชุมชน) อันจะส่งผลให้ผู้ เรียนในทางอ้อม
(ผู้ปกครอง/ชุมชน  เป็นต้นแบบในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของบุตรหลาน) 
๒. ควรทำผลการประเมิน (O-NET,NT,LAS) ผลการประเมินโดยสมศ.  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี      อยู่แล้ว  มาศึกษาวิเคราะห์หาจุดด้อยอย่างเจาะลึก  เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด
และครอบคลุม 
๓. การจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร  ควรเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษาดูงานโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
และ    ต่างพ้ืนที่  เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆมาให้ความรู้เฉพาะด้าน 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

๑. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  และด้านสังคมสมวัย  มี
ความพร้อมที ่จะศึกษาต่อในชั ้นต่อไป  เนื ่องจากสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง  เช่น  มีโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยกำหนดไว้ในแผน
ทุกปี  ครูเอาใจใส่  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆในการให้ผู้เรียนทำกิจกรรม  จน
เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวการปฏิรูป
การศึกษา  มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงาน
บุคคล  และด้านการบริหารงานทั่วไป  มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดีเป็นที ่ยอมของครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๓. สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว  และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  และ
ดำเนินการตามแผนเป็นระบบครบวงจร (PDCA) บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ  มี
โครงการพิเศษที ่ดำเนินการเพื ่อแก้ปัญหาขยะ  และสิ ่งแวดล้อมเป็นพิษภายใน
สถานศึกษาและชุมชนประสบความสำเร็จ  เช่น  โครงการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น 
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ระดับประถมศึกษา 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์                       

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีนิสัยรักการอ่าน  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสังคม  มีจิตสำนึกในการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
เนื่องจากสถานศึกษาให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน  กำหนดโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีและดำเนินการตามแผนเป็นระบบครบวงจร   (PDCA) 
อย่างต่อเนื่อง 

๒. ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อการสอน  ครูส่วนใหญ่มีความสามารถจัดการเรียนการสอน                 
ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  ให้ความร่วมมือกับผู ้บร ิหารและบุคลากรอื ่นๆพัฒนา
สถานศึกษา 

๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวการปฏิรูป
การศึกษา มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  
และด้านบริหารงานทั่วไป  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 

๑. เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านระเบียบวินัย  การอดทนรอคอย  รู้จักการเข้าแถวก่อนหลัง 
๒. เด็กบางส่วนควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๓. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. สถานศึกษาควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

 
ระดับประถมศึกษา 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่ยังอยู่ในระดับพอใช้ 

๒. สถานศึกษาขาดครูสาขาคณิตศาสตร์   
๓. สถานศึกษาควรให้ความสำคัญในการผลิตสื่อ/ใช้สื่อ  โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

ระดับปฐมวัย 
๑. เด็กควรได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัยปฏิบัติจนเป็นนิสัยในเรื่องการรอคอย  โดยให้เด็ก

เข้าแถวในการทำกิจกรรมต่างๆที ่ต้องการความเป็นระเบียบ  เช่น  การรับสิ่งของ                   
ซื้ออาหาร  รับนมจากครู  และรับอุปกรณ์จากครู 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา  โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประจำวันสร้างสรรค์
ศิลปะให้มากขึ้น  เช่น  การวาดรูปตามจินตนาการ  ให้เด็กสื่อความคิดในงานศิลปะ  
เกมการศึกษา  เล่นบทบาทสมมุติ  เล่านิทานจากภาพ  ฯลฯ 
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๓. สถานศึกษาควรพัฒนาอาคารสถานที่  สำหรับเด็กปฐมวัย  จัดให้มีสนามเด็กเล่น                      
มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเพียงพอ  จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัยโดยแยกจาก
ของระดับประถมศึกษา  จัดสถานที่เหมาะสมในการการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  เช่น  
อ่างล้างมือ ที่แปรงฟัน  จัดห้องส้วมให้เหมาะสม  จัดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จำเป็น
และเหมาะสมกับเด็ก  เช่น  สบู่/น้ำยาล้างมือ  เป็นต้น 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/ใช้สื่อให้มากขึ้น  ทั้งสื่อของจริงและสื่อเทคโนโลยี  
จัดให้มีการประกวดสื่อ  ให้รางวัลแก่ครูที ่สามารถผลิตสื่อได้ดี  รวมทั้งจัดเก็บสื่อมี
ทะเบียนควบคุมสื่อ  ยืมสื่ออย่างเป็นระบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๕. ครูไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมถึง
หลักการสอนปฐมวัย  เพื่อจัดกิจกรรมประจำวันได้หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

๖. ครูควรสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง  และมุ่งมั่นตั้งใจ  โดยจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เสรี/การเล่นตามมุม  โดยกำหนดจำนวนผู้เล่นในแต่ละมุม  จัดกิจกรรมไว้
อย่างเพียงพอเพ่ือให้เด็กเลือกเล่นเพ่ือรอคอย  และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง
จนประสบความสำเร็จ 

๗. ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนองต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ ก  เช่น      
พาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
ส่งเสริมให้รักการอ่าน  จัดมุมหนังสือให้น่าสนใจ  พาเด็กเข้าห้องสมุด  จัดกิจกรรม
บทบาทสมมุติ  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยให้เวลาเด็กคิดด้วยตนเอง  ใช้วิธีการ
สอนแบบ  Project  Approach  เป็นต้น 

ระดับประถมศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ควรเร่ง

วิเคราะห์หาสาเหตุ  โดยใช้การวิเคราะห์แบบก้างปลาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่อาจเป็น
สาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการทดสอบ O-NET  อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ  เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  จะทำให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู ้เร ียนเป็นไปตามเกณฑ์ที ่คาดหวังได้อย่างยั ่งยืน  นอกจากนี ้สถานศึกษาควรให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  และเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือตำราเรียนนอกหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้รอบตัวมาก
ขึ้น      เชื่องโยงกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจะส่งผลให้คะแนน O-NET  สูงขึ้น 

๒. สถานศึกษามีเนื้อท่ีว่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนค่อนข้างจำกัด
และไม่สามารถขยายได้  จึงควรจัดทำหลังคากันแดดเพ่ือให้ผู้เรียนได้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกัน
ได้มากขึ้น  รวมทั้งจัดทำแหล่งเรียนรู้  เช่น เรือนเพาะชำ สวนวิทยาศาสตร์ สวนสมุนไพร เป็นต้น 

๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/ใช้สื่อให้มากขึ้น  ทั้งสื่อของจริงและสื่อเทคโนโลยี  
จัดให้มีการประกวดสื่อ  ให้รางวัลแก่ครูที่สามารถผลิตสื่อได้ดี  รวมทั้งจัดเก็บสื่อมีทะเบียน
ควบคุมสื่อ  ยืมสื่ออย่างเป็นระบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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๔. สถานศึกษาขาดครูสาขาคณิตศาสตร์  จึงควรวางแผนพัฒนาครูที่สอนในปัจจุบันเข้ารับ
การอบรมเพิ่มเติม  ในสาขาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑3.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  

๑. จัดกิจกรรม/สร ้างบรรยากาศ  ในล ักษณะที ่ผ ู ้ปกครอง  ช ุมชน  เป ็นต ้นแบบ                       
ทางการเรียนการสร้างนิสัยรักการอ่าน  ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง   

๒. การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น (สู่ชุมชน) อันจะส่งผลให้ผู ้เรียนในทางอ้อม
(ผู ้ปกครอง/ชุมชน  เป็นต้นแบบในการพัฒนานิส ัยรักการอ่านของบุตรหลาน)              
ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากห้องสมุดของโรงเรียนอยู่ชั้น  ๔   

๓. สถานศึกษาขาดครูสาขาคณิตศาสตร์   
๔. อาคารสถานที่ยังขาดความเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย  การจัดให้มีสนามเด็กเล่น        

ที่มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเพียงพอ   
๕. สถานศึกษามีเนื้อท่ีว่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนค่อนข้างจำกัด

และไม่สามารถขยายได้  การจัดแหล่งเรียนรู้  เช่น  สวนวิทยาศาสตร์  สวนสมุนไพร  
ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากขาดงบประมาณ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ที่อยู่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง              
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11130 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายสนั่น  ไชยหงษ์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๐๑๗๙๐๖  
E-mail : bknork@hotmail.com 
จำนวนครู  1๖  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   11  คน ครูอัตราจ้าง  ๕  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  2  คน 
จำนวนนักเรียน   รวม  ๑๘๘  คน   จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  ๔๐  คน ระดับประถมศึกษา  1๔๘  คน   
ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน        
โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                       
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

(ระดับ 5)  
2.  ผลการดำเนินงาน ครูมีความรู ้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั ้งนี ้เพราะ                     

ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัด 
กำหนด ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆตามความสนใจ  สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาใช ้ในการพัฒนา ปร ับปร ุงการเร ียนการสอนในห้องเร ียน และใช ้กระบวนการ PLC                   
ในการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และแก้ปัญหาของนักเร ียนในห้องเร ียน โรงเร ียนมีความพร้อมทั ้งใน
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  หนังสือเรียน 
หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่สะอาด 
ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้ นำการเปลี่ยนแปลง
ใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการ
สืบค้น การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์  และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย 
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มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100  นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์   มีสุขภาพจิตดี มีทักษะ                    
ในการเล่นกีฬา เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม  

3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่

หลักสูตรสถานศึกษากำหนด  พร้อมทั้งมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช                   
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว  มาปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียน             
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  มีงานทำ มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี  โดยการ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน  ผ่านกิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่าน  
การเขียนของผู้เรียน  กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้  ผ่านกระบวนการสอนแบบโครงงานต่างๆ  เช่น  โครงงานคุณธรรม       
โครงงานการงานอาชีพ  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ฯลฯ   

ผู ้เรียนมีความรู ้สึกที ่ด ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู ้เกี ่ยวกับอาชีพที ่ตนเองสนใจ ทำงาน                         
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทำงานอย่างมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการ
จนสำเร็จ  ซึ่งโรงเรียนได้สอนงานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม   
ที่ทุกคนรู้จักกันดีในนาม“ป๊อปคอร์นสมุนไพร” รวมทั้งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านโครงงานการงานอาชีพ 
“Friendly รักษ์สิ ่งแวดล้อม”บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม “BK บริษัทสร้างคนดี” 
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาปรับใช้อย่าง “น้ำยาล้างจานกึ่งอเนกประสงค์  Friendly”  ทั้งนี้ทางโรงเรียนในนามโครงการโรงเรยีน
ประชารัฐร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ได้ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีงานทำ 
มีอาชีพ  โดยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆควบคู่ไปกับทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวกับ             
งานเกษตร  โดยการให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกถั่วงอก  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  และทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปได้ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สะท้อนให้เห็นจากการมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
โดยใช ้นว ัตกรรม “โครงงานด ีม ีค ุณธรรม”  ในการสร ้างผ ู ้ เร ียนให ้ม ีค ุณธรรมสอดคล ้องกับ                               
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติส ิร ิสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร                  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง                   
มีงานทำ   มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี  โดยผู้เรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมทุกคนและร่วมกิจกรรมจิต
สาธารณะ และได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ระดับ  1  ดาว  และโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.ระดับ  2 ดาว  และโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน  ระดับ เพชรต้นแบบ  
รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนศีล 5  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากไม่มีอัตรา     



31 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

ความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด  เพราะมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง   ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่
สถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  คือ  การทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด และการแห่เทียนพรรษาทางน้ำ   
ผู้เรียนเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์คลองบางกอกน้อย”  ด้านรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มีจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจชัดเจน มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความตั้งใจ   มีความมุ่งมั่น                 
มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ ่ม เพื ่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร ่วม                   
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  
และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีกองทุนครูคือผู้ให้  มีเงินทุนมูลนิธิ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้ในการศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน  ผู ้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล                 
ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก  การจัดซื ้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
คณะกรรมการ  ผู ้ปกครองเป็นผู ้มีความรู ้  ความสามารถ  รักท้องถิ ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียน                   
เป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม                
การคิดวิเคราะห์ผู้เรียน และจัดกิจกรรม Active Learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  
ครูได้รับการพัฒนาจากการอบรมทุกคน  และได้นำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอน  และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  จนได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 256๓ ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรม จากกระบวนการของ 
STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชน อย่างยั่งยืนตามบริบทจริง  ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 

ประจำปี 256๓   
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดการเรียนรู้             
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูผู ้สอนมีคุณภาพ                   
ตามมาตรฐานที่กำหนด  ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  มีความชำนาญการ เป็นที่ยอมรับ  
และได้รับเชิญเป็นวิทยากร  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูกนำไปเผยแพร่
เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  
และมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยสอน 

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้สื่อทรู      
ปลูกปัญญา  สื่อ DLIT เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที ่เอ้ือ                
ต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้                 
ที่หลากหลาย  และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น   

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูมีการเยี่ยมบ้าน 100 %  ระดมทุนการศึกษาและระดม
ทรัพยากร มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียน  จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรมดูแลนักเรียนที ่มีป ัญหา                  
ด้านการเรียนรู้และด้านพฤติกรรม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                     
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุม  พูดคุย ปรึกษาหารือ  นิเทศ โดยใช้กระบวนการ  PLC  เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และถอดประสบการณ์จากครูที ่เกษียณอายุราชการ  ครูที ่มีประสบการณ์หรือชำนาญการ                        
เฉพาะสาขา  หาวิธี เทคนิค แนวทางมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถนำเสนอผลงาน

ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม  การมีส่วนร่วมของนักเรียน              
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในเรื่อง ของการกล้าแสดงออก 
มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และสร้างความตระหนักให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีความรัก  ความเสียสละ  และความกตัญญูต่อโรงเรียน ต่อชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ปกครองและ  
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คน
ดี  และมีความสุข  ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  

 มาตรฐานที ่  2 กระบวนการบริหารและการจ ัดการ   ส ่งเสร ิม ให ้คร ู และบุคลากร                        
นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและมากขึ้น และสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ เชิญชวนผู้เรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาชีพ              
โดยการนำอาชีพต่างๆมาสาธิต หรือนำเสนอ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น  มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและสามารถดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
1) การสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือก ับสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาในท้องถ ิ ่นอย ่างต ่อเน ื ่ อง                         

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
2)  จัดทำแผนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3)  จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มปกติให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และจัดทำแผน 

IEP เพ่ือพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
4)  การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาและคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
5)  การส่งเสริมให้ครูเห ็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู ้โดยเน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ              

การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็น

ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
๗) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ

จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

๘) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียน                  
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 40 คน ครูผู้สอน 2 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)                  
ปีการศึกษา 256๓  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร                 
เชิงประจักษ์สนับสนุน 

เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที ่เหมาะสม เด็กระดับปฐมวัยจำนวน ๔๐ คน                    
มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน ๓๘ คน มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน ๒ คน เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ จากการดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  สามารถเคลื่อนไหว  และทรงตัวได้ตามวัย 
เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และการประสานงานระหว่างตากับมือได้เหมาะสมกับวัย ซึ่ง
เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๐๗  ระดับยอดเยี่ยม   
  คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการ
พ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาปฐมว ัยส ่ งผลให ้น ักเร ียนระด ับปฐมว ัยโรงเร ียนว ัดบางไกรนอก                            
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามวัย  เด็กท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๓๔  ระดับยอดเยี่ยม   
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มี
มารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
โครงงานสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม เด็กท่ีมีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๖๒  ระดับยอดเยี่ยม   
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ 
จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้   มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม  เด็กที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป   คิดเป็นร้อย
ละ  ๘๗.๑๙  ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน 
และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนวัด
บางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จากโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการจัดครูที่
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่
ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื ่อง  จากโครงการพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลให้โรงเรียน              
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีครูเพียงพอต่อชั ้นเรียนในระดับหนึ่ง  ผลการประเมินตนเอง                 
ระดับยอดเยี่ยม   

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง โครงการ 
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรม
อบรมค ูปองคร ู  และก ิจกรรมประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ ส ่งผลให ้คร ู โรงเร ียนว ัดบางไกรนอก                            
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ผลการประเมินตนเอง  ระดับยอดเยี่ยม   

๒.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการเร ียนรู ้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โรงเร ียน                
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียน             
ปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้
โรงเร ียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการเร ียนรู้                      
อย่างปลอดภัยและพอเพียง  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๒.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  จาก
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
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เรียนการสอน โครงการโรงเรียนประชารัฐ ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ผลการประเมิน
ตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงาน  และจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  จากโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ที ่ เน ้นเด็กเป็นสำคัญ   อยู ่ในระดับ  ยอดเยี ่ยม                 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการจัดประสบการณ์
ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียน                  
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริ มให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิด
ความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ส่งผลให้
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   ได้มีการจัดประสบการณ์ที ่สร้างโอกาสให้เด ็กได้
ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ผลการประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียน                     
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู ้เรียน               
ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเ ฟ้ือเผื่อแต่ต่อกันและกัน  
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ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  
แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
และมีสื ่อการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ผลการ
ประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกระบวนการ                
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้
เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่ม
นมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั ่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำทุกเดือน มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความ
ปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด              
มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก             
มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถี
พุทธ และโครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงาน
ร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่ง ของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ 
ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ  และมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน         มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออก
ตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย อีกทั้ง
โรงเรียนได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต 
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความ
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
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มีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือน
ฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน
ด้วยภาษาที ่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู ้นอกห้องเรียนเพื ่อให้เด็กได้ปฏิสั มพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมทัศนศึกษา ส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ ๑๐๐  
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐               

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้ จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่ องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๖๙   

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีทักษะการเคลื ่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด  
- มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
- มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้
ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 

- การร่วมมือกับผู้ปกครองในการกำกับดูแลให้เด็ก
มีภาวะโภชนาการที่ดีท้ังที่บ้านและโรงเรียน 
- การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
- การฝึกทักษะในการสื่อสารที่ดีให้เหมาะสมกับวัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 2)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 5)  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 6)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 7)  โครงการอาหารกลางวัน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   ได้มีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื ่อที่จะ
ขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างเป็นองค์
รวม  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ซึ่งเอ้ือ
ประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็น
ต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื ่องเล่นสนาม  เครื่ องเล่นน้ำ                
เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำ
ห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  
จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครู
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พี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั ้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที ่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์              
ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกั ดอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ/หลักสูตร 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
-  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
-  โครงการ การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 -  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ (DLIT)  
 -  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

-  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
-  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ

ด ้านส ื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อ ุปกรณ์เ พ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

       - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1)  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
2)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3)  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
4)  โครงการ การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
5)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 6)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ (DLIT)  
 8)  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

9)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
10) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที ่สนับสนุน              
ผลการประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็ก
ได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม



43 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

พัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี ้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื ่อนไหวทางร่างกาย                       
เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่   
ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่ง เสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง 
จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ ่ม  เพ่ื อก่อให้เกิด                
ความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก                
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน  รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้              
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื ่อการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน                
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์            ที่
สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที ่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจำวัน    
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
- เด ็กเร ียนร ู ้  จากการเล ่นและปฏ ิบ ัติ

กิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จ ั ดอ ุปกรณ ์ส ื ่ อการ เ ร ี ยนการสอน               
ที่หลากหลาย 

- พ ัฒนาเคร ื ่ อง เล ่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จ ั ด ก ิ จ ก ร รมส ่ ง เ ส ร ิ ม เ ด ็ ก เ ร ี ย น รู้                      
การอยู่ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 2)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 5)  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 6)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที ่สนับสนุน              
ผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ   
ด้านสังคม และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ              
ทุกด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศ             
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นำสู ่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั ้งที ่บ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1)  โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
2)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3)  โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
4)  โครงการ การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

 5)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ (DLIT)  
 7)  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

8)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 9)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 10)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 11)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 12)  โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 13)  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 14)  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 15)  โครงการอาหารกลางวัน 
 16)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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สรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพในตอนเช้า 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
-บันทึกน้ำหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน้าเสาธง ก่อนเข้าชั้นเรียน 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
-โครงการวันสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 
- โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ 
- โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 
 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - โครงการพัฒนาวิชาชีพ -ครูตรงตามวิชาเอกปฐมวัย 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
- โครงการ การขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

- โครงการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให ้บร ิการส ื ่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื ่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
-  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

-รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
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มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 
  

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1๕๑  คน ครูผู้สอน 14 คน จัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น 
ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้  สามารถสื่อสารเรียนรู้  และคิดคำนวณ  ผู้เรียนที่มีผลการ

ประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ   
93. 20 ระดับยอดเยี่ยม   
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาน  อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยวิธีการเรียนแบบโครงงานคุณธรรม  โครงงานการงานอาชีพ  โครงงาน
คณิตศาสตร์   โครงงานวิทยาศาสตร์ฯลฯ  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  
83.67 ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีโครงงาน/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ               
ของนักเรียน  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๑.๔  ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ ได ้ด ้วยตนเอง  ผ ู ้ เร ียนที ่ม ีผลการประเมินระดับ  ด ี  ข ึ ้นไป                        
คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๑.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน                      
ระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๐๙ ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนได้สอนงานอาชีพ
ให้กับนักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ ป๊อปคอร์นสมุนไพร   น้ำยาล้างจานกึ่งอเนกประสงค์  Friendly   ถั่วงอก  
ผักไฮโดรโปนิกส์  และทำน้ำหมักชีวภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็น                  
ร้อยละ  100 ระดับยอดเยี่ยม   
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดย
มีกิจกรรมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเมตตากรุณา  มีความ
ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออมและอดทน  ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สะท้อนให้เห็น
จากการมีพัฒนาการที่ดียิ ่งขึ ้นโดยใช้นวัตกรรม “โครงงานดีมีคุณธรรม”  ส่งผลให้ผู ้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็น
กิจกรรมที่เป็นประเพณีท่ีสถานศึกษาจัดร่วมกับชุมชน  คือ  การทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด และการแห่
เทียนพรรษาทางน้ำ   ผู้เรียนเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์คลองบางกอกน้อย”  ด้านรักษ์พลังงานและ
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สิ่งแวดล้อม  มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๒.๓ ผู ้เร ียนยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีผู ้เ ร ียนที ่เป็น
ชาวต่างชาติเรียนร่วมชั้นจำนวน  ๑๔ คน ประกอบด้วยชาวกัมพูชา จำนวน  ๑๐  คน ลาว จำนวน ๑ คน
และชาวเมียนมาร ์จำนวน  ๓  คน  และนักเรียนเรียนร่วมจำนวน  ๑๐ คน ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจใน
ความแตกต่างด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  และเคารพสิทธิของผู้อื ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  9๖.๖๐ ระดับยอดเยี่ยม   

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ได้รับประทานอาหารกลางวันที ่มีคุณค่าทางอาหาร  และได้รับประทาน         
อาหารเสริม  คือ  ดื่มนมทุกวัน  ผู้เรียนรู้จักการดูแลตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมอมเมา  และสารเสพติด  
ผู้เรียนปลอดจากสารเสพติด 100%  ผู้เรียนมีความสนใจในการร่วมเล่นกีฬา  และร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ  วาดภาพ  มีความสนใจเรียนคอมพิวเตอร์   ผู ้เร ียนที ่ม ีผลการประเมินระดับ  ดี  ขึ ้นไป                
คิดเป็นร้อยละ  9๕.๒๔  ระดับยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๒.๑ โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน  โรงเรียนมีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน  ผู ้บริหารได้ใช้เทคนิคการประชุมที ่หลากหลายวิธ ี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม                    
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ผลการประเมินตนเอง 
ระดับยอดเยี่ยม   

๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  
และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีกองทุนครูคือผู้ให้  มีเงินทุนมูลนิธิ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มีการระดมทรัพยากรเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่มี              
ข ้อร ้องเร ียนจากภายในและภายนอก  การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างเป ็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
คณะกรรมการ  ผู ้ปกครองเป็นผู ้มีความรู ้  ความสามารถ  รักท้องถิ ่น  ให้การสนับสนุนโรงเรียน                   
เป็นอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง  

๒.๓ โรงเรียนดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
(กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้าทุกวัน ) โดยการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื ่อง ครอบคลุม                  
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ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ของกลุ่มเรียนร่วม  ผลการประเมินตนเอง 
ระดับยอดเยี่ยม   

๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที ่ร ับผ ิดชอบและคร ูม ีเพ ียงพอ  และมี ความสามารถ ในการจ ัดการเร ียนการสอน                       
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม                        
การคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้น
เรียน  ครูได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและนำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้         สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอน  และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  จนได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   ในการประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563  เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
และการสร้างนวัตกรรม จากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชน อย่างยั่งยืนตามบริบทจริง            

โล่รางวัลและเกียรติบัตร OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่   ในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเดนประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และเกียรติบัตร  ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
256๓  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ                  
มีห้องสมุดเพื่อบริการการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๓๑  เครื่องและใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต  ๓๐  เครื่อง ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1  เครื่อง  ไม่มีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุหรือ
อันตรายภายในโรงเรียน  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                 
มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที ่พร ้อมใช้งาน  และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งเพื ่อใช้                  
ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน  โรงเรียนมีการติดตั้ง เครือข่ายสายระบบ LAN Network และ 
SMART TV  ทั่วทั้งโรงเรียน  ติดตั้งคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว 
ติดตั้งระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดทั่วทั้งโรงเรียน ซึ่งได้รับบริจาคในโครงการประชารัฐ  ผลการ
ประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม   
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน  มีความชำนาญ
การเป็นที่ยอมรับ  และได้รับเชิญเป็นวิทยากร  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมากมาย  ผลงานถูก
นำไปเผยแพร่เว็ปไซต์และเฟสบุ๊ค  ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่มีกิจกรรมการเร ียน              
การสอนหลากหลาย  และมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  โดยมี
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   
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๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
แสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่อง  มีการใช้สื ่อ ทรูปลูกปัญญา  สื ่อ DLIT                    
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรม            
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และชุมชนได้เขา้มา               
มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูมีการเยี่ยมบ้าน 100 %  ระดมทุนการศึกษาและ
ระดมทรัพยากร มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมพ่อแม่บุญธรรมดูแลนักเรียนที่มีปัญหา                  
ด้านการเรียนรู้และด้านพฤติกรรม  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูสร้างเครื่องมือ  
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  และนำผลการวัดและประเมินมาทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
คร ูและผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องประช ุม  พูดคุย ปร ึกษาหาร ือ  น ิเทศ เพื ่อแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้และ                            
ถอดประสบการณ์จากครูที่เกษียณอายุราชการ  ครูที่มีประสบการณ์หรือชำนาญการเฉพาะสาขา  หาวิธี 
เทคนิค แนวทางมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินตนเอง ระดับยอดเยี่ยม   
๓. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 

๓ .๑ การสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ ่นอย ่างต ่อเน ื ่อง                      
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

๓.๒  จัดทำแผนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๓.๓  จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มปกติให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และจัดทำ

แผน IEP เพ่ือพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
๓.๔  การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาและคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
๓.๕  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำ

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุน            
ผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน              
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัดฯ (ฉบับปรับปรุง                   
พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์      
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอปถัมภ์ ) จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู ้เร ียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่                  
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้ง
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง                    
มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ                
การมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและ
สังคม ความภูมิใจในท้องถิ ่น และความเป็นไทยการยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1)โครงการ

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  
3)โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้  4)โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  5)โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  6)โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง  7)โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู ้เร ียน  8)โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ  9)โครงการโรงเรียนสุจริต                   
พินิจคุณธรรม  10)โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  11)โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  12)โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  13)โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  14)โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม  15)โครงการโรงเรียนสีขาว  
16)โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ๑๗)การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ   มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม  มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก และสามารถ          
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป  จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วมเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  และควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนรายบุคคลทุกเดือนและนำผลที่ได้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
ตามคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ยังคงต้องปฏิบัติให้
เกิดความต่อเนื่อง  และจริงจังมากยิ่งขึ้น    

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม 
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น 

๒)  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

๓)  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔)  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๕)  พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

๖)  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา 

๗)  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

๘)  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุน           
ผลการประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ในการดำเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์                
และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
     2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ประเด็นภาพ
ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ท รัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูล  มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วม
ด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ               
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีสื่อและ
เครื่องมือต่างๆอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้  และมีการนิเทศติดตามที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2) โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
4) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
6) โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
7) โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
8) โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
9) โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
11) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
13) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
14) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
15) การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัดฯ (ฉบับปรับปรุง                    
พ .ศ .๒๕๖๐) ส่งเสร ิมให ้คร ูจ ัดการเร ียนการสอนเน้นการปฏิบ ัต ิ (Active learning)  ให ้ผ ู ้ เร ียน                  
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี ้วัด              
ของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู ้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปใช้             
จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู ้ มีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก เพื ่อให้เด็ก                
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเร ียนรู ้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเร ียนรู ้ อ ีกทั้ ง                     
ปรับโครงสร้างรายวิชา โดยการเชื ่อมโยงหน่วยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู ้ ลงไปในชั ่วโมง
วิทยาศาสตร์  จำนวน  1   ชั่วโมง  และภาษาอังกฤษ  จำนวน  4  ชั่วโมง  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3  และรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา  ศาสนา            
และวัฒนธรรม(โครงงานดีมีคุณธรรม) รายวิชาละ  1  ชั ่วโมง  ในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6                    
เพื่อเน้นทักษะต่างๆในการลงมือปฏิบัติ  พร้อมทั้งคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจั ดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื ่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน               
ที่ให้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ                   

ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชมรม 
ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง         
ครูมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                  
โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆได้แก่  1)โครงการพัฒนากลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ 8 กลุ ่มสาระ                    
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2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  3)โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4)พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  5)โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  6)โครงการส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียน  7)โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น  8)โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2) โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ   
4) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5) โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน   
6) โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน   
7) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   
8) โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น   
9) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
10) โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง   
11) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ   
13) โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   
14) โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุน         
ผลการประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ      
ยอดเยี่ยม ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ 
ร้อยละ 9๗.๖๗ มีความสามารถในการสื ่อสารเรียนรู ้ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลัง  (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑) เป็นไปตาม
เกณฑ์สถานศึกษา (NT และ O-NET) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี ่ยระดับชาติ  และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ส่วนปีการศึกษปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด   ทั้งนี้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๓  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติใน  ๒  รายวิชา  
(คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)  และสูงกว่าระดับชาติจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่รายวิชาภาษาไทยและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี ่ยรวม 4 รายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี ่ยระดับประเทศ ส่วน NT ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้ง 2 วิชา 
นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม โครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และร่วมกิจกรรมจิต
อาสาในชุมชน จากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้นักเรียน มี
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง  นักเรียนทุกคนไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบชั้น ครูจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงาน  เพื ่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือ
ส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั ้นเรียน โรงเรียนได้บูรณาการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด – 19 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ไดล้งพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอน
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
สถานการณ์ โควิด- 19 ที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในส่วนของครูได้รับการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด และนำความรู้มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื ่อการเรียนการสอน และ
เครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือใน
การใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนประชารัฐ  และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ  โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง  โครงการสร้าง
เสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม  โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทาง            
การเรียนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 3 ปีย้อนหลัง             
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามที่หลักสูตรกำหนด 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
5.ครูมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
6.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

1. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์              
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
3. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และจริงใจ 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2) โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ   
4) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5) โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน   
6) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
7) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ   
8) โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   
9) โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น   
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สรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดด
เด่น 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ             
การคิดคำนวณ 
 
 

-โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้น 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-ผลการประเมินการอ่าน  การเขียน 
-แบบบันทึกการอ่าน 
-Speed  Math 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT) 
 

2. มีความสามารถใน                  
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางวิถีพุทธ   

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

-กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active Learning 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางวิถีพุทธ   

-ผลงานนักเรียน 
-นวัตกรรมของครู/นักเรียน 
-โครงงาน 
- ถังขยะ  iot pb smart touch 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ป.1-6 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
 - โครงการ การจัดการเรียนการสอน

ทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

- นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

- ผล NT , ผล O-Net 
- ผลการทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   

-ชมรมพอเพียงตามแนววิถีไทย 
-ผลิตภัณฑ์ “ป๊อปคอร์นสมุนไพร” และ 
“สเปร์ยไล่ยุง” 
 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด   

-โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
ตามแนวทางวิถีพุทธ   
-โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจ
คุณธรรม   
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   
-โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย   

-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข   
-โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์
ราชัน  ระดับ เพชรต้นแบบ   
-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 
-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว    

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

-โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย   

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
  

-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
-โครงการโรงเรียนสีขาว   
    

- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 



63 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

-โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
-โครงการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
-โครงการการขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 
-โครงการพัฒนางานวิจัย              
ในชั้นเรียน   

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 
- รายงานการอบรม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-โครงการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
-โครงการวันสำคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย   
-โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความ
พอเพียง   

-โครงงาน 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

-โครงการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

-โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนปฏิบัติการประจำปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
-รายงาน SAR 
-รายงานการประชุมอบรม 
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ภาคผนวก 
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สรุปประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี จำแนกรายด้าน (คน) 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
อนุบาล 1 - - - - - - - - - 
อนุบาล 2 ๒๐ ๑๗ 85 ๑๘ 90 1๗ 85 1๕ 75 
อนุบาล 3 18 ๑6 88.88 ๑๗ 94.44 16 88.88 14 77.77 

รวม 38 33 86.84 35 92.10 33 86.84 29 73.68 
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สรุปประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี จำแนกรายด้าน (คน) 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
อนุบาล 1 - - - - - - - - - 
อนุบาล 2 ๒๒ ๒๐ 90.90 ๒๒ 100 ๒๒ 100 ๑๘ 94.73 
อนุบาล 3 ๑๘ 18 100 18 100 18 100 15 83.33 

รวม 40 38 95 40 100 40 100 33 82.50 
 

ผู้กรอกข้อมูล............................................................................... 
(นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ) 

                          ตำแหนง่  คร ู
โทรศัพท ์ 02-9247-008 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก.................................................................. 
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ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพรายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ 

 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 16 2 - 
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 

16 2 - 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 17 1 - 
4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 17 1 - 
5. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 18 - - 
พัฒนาการด้านสังคม 
6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 17 1 - 
7. รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย 18 - - 
8. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

17 1 - 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 14 2 2 
10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 14 2 2 
11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 14 2 2 
12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

14 2 2 

 

ผู้กรอกข้อมูล
............................................................................... 

(นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ) 
                          ตำแหนง่  คร ู
โทรศัพท ์ 02-9247-008 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก
.................................................................. 

 



69 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพรายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ 
 

 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 18 - - 
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 

18 - - 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 18 - - 
4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 18 - - 
5. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 18 - - 
พัฒนาการด้านสังคม 
6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 18 - - 
7. รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย 18 - - 
8. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

18 - - 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 15 2 1 
10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 15 2 1 
11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 15 2 1 
12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

15 2 1 

 
 

ผู้กรอกข้อมูล.............................................................  
(นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ) 

                          ตำแหนง่  คร ู
โทรศัพท ์ 02-9247-008 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก
.................................................................. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวดับางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
ที ่ พิเศษ / 256๓  วันที ่  31  มีนาคม  2563 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 256๓  
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นายอนุวัตร  ธิระมาร,นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม, 

  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔  
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1. มีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ 
          3. จัดให้มีการประกวดทางด้านวิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิชาการ 
          4. จัดป้ายนิเทศตามโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
          5. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม เพื่อนำผลมาแก้ไขและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  
   ทั้ง8 กลุ่มสาระ   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ 

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
ผลที่ได้รับจากดำเนินงาน 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกวิชา  ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  87.๒๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๖๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๗.๕๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8๖.๔๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๙๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.๘๐  



71 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยรายวิชา  ปีการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  87.๗0 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๓1 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.๓๔ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๗๑ 
  รายวิชาประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.๕๗  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.๖๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.๓๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  89.๙๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

  รายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.๖๙ 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๒๙  

๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ย  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 8๘.๒๓ 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 86.33 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83.35 
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86.68 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 84.78 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 93.95 
รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ 89.90 
รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ 89.25 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ   89.58 
รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80.75 
 เฉลี่ย/ระดับช้ัน 87.28 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 87.02 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 86.34 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80.64 
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86.66 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 84.78 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 88.31 
รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ 89.63 
รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ 89.44 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ   89.45 
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รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 84.53 
 เฉลี่ย/ระดับช้ัน 86.68 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 88.80 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 87.90 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79.73 
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86.73 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 84.78 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 88.33 
รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ 91.60 
รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ 89.25 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ   90.01 
รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 87.90 
 เฉลี่ย/ระดับช้ัน 87.50 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 87.00 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 86.86 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81.39 
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.96 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 83.71 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 92.14 
รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ 88.81 
รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ 89.73 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ   90.86 
รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 79.38 
 เฉลี่ย/ระดับช้ัน 86.48 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 89.22 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 87.03 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 81.44 
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87.47 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 84.96 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 91.33 
รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ 90.69 
รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพแ 90.50 
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รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ   82.56 
รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 84.86 
 เฉลี่ย/ระดับช้ัน 86.98 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 85.90 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 83.38 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81.47 
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87.76 
รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 84.81 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 89.93 
รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ 91.53 
รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ 89.25 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ   77.66 
รายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 76.33 
 เฉลี่ย/ระดับช้ัน 84.80 

ปัญหา / อุปสรรค 
    1. บางกลุ่มสาระมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ ทำให้มีปัญหาในการบริหารเวลา  
และการบริหารงบประมาณ 
             2. กิจกรรมของกลุ่มสาระที่กำหนดไว้ในโครงการค่อนข้างมาก ทำให้มีการทำงานทับซ้อนกัน
บ้าง 
    
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอ่ืน ๆ 
     1. กิจกรรมบางกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้   
     2. การส่งเสริมให้คณะครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควบคู่ไปกับการทำ
วิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 
ลงชื่อ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงชื่อ) ..............................................ผู้ตรวจ
รายงาน        
  (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                       (นายสนั่น ไชยหงษ์)  
   หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 



74 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 
1                      ที่         พิเศษ/2564       วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563                                                                      
เรื่อง   การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563                                                                                          
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
ชื่อแผนงาน                       การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                           
โครงการ   การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ    นายอนุวัตร  ธิระมาร  
ระยะเวลาที่ดำเนินการ          1 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน  2563       
กิจกรรมที่ดำเนินการ   

1. จัดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) 
3. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสรางโอกาสนักเรียนไดเรียนรู้เขาถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้  

4. จัดทำใบงาน ใบความรู ้ ในช่วงการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

5. มีการติดตามนักเรียนรายบุคคลโดยครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 
6. มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี ่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด - 19 ที่
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.)  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1 เพื่อให้นักเรียนสามารถทดลองเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) 
2 เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
2.2 เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงขึ้น  
2.3 เพ่ือสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง 
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม                                                                                                                                    

         1.  นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและได้ทบทวนความรู้ เนื้อหารายวิชาในการจัดการเรียนการ
สอนโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  
          2.   ครูผู้สอนมีทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          3.   โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงทดลองเรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
   4.  ครูผู้สอนได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนรายบุคคล เนื่องจากมีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 100 % 
ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                  
  -  
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอ่ืน ๆ                                                                                                               
  - 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                
ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน              ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ
รายงาน                        
           (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                               (นางสาลินี  สุขศิริ)                                                
             หัวหน้าโครงการ                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
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โครงการ    การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19)  

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ  
แผนงาน แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นายอนุวัตร  ธิระมาร  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่
ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งผลทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ปกติแล้วนั้น โรงเรียน
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียม
ความพร้อม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) ได้สำรวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน เพ่ือจัดการเรียน
การสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
จะทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
และบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกล จากผู้ปกครอง 
ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 การจัดการเรียน
การสอน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความ
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เหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา และสถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing)  ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 
2564)  

ด้วยสภาพปญหาดังกลาวขางตนผนวกกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
ทางโรงเรียนจึงต้องดำเนินการขับเคลื่อน ทดลองการจัดการเรียนสอนเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัด
การศึกษาทางไกลผาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเมื่อยู่ที่บ้านได้ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุด
ไม่ได”้ 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถทดลองเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

2.2 เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
2.2 เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงขึ้น  
2.3 เพ่ือสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง 

3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

 3.1 นักเรียน จำนวน 189 คน สามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีและเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(DLTV) ได ้
 3.1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21  คน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
กระบวนการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนกาสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) 
 3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีโอกาสเข้าถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย   

           3.2.3 ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         

การประเมิน 
ผลผลิต (Outputs)    
1.นักเรียน จำนวน 189 คน สามารถเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีและเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 โดยมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(DLTV) ได้ 
2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
21  คน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านกระบวนการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นักเรียนเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านช่อง
ส ัญญาน DLTV ต ั ้ ง แต ่ ร ะดั บ
ปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6  
 
ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนาสื่อ 
ใบงาน  ใบกิจกรรม 
และคลิปครูต้นแบบ 

ใบงาน ใบความรู้ ใบ
กิจกรรม 
 
 
 
คลิปครูต้นแบบ ใบ
ความ ใบกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดการ
เรียนกาสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

 

มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นิเทศ  กำกับติดตาม    
การจัดการเรียนการในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

แบบบันทึกกิจกรรม/
แบบนิเทศติตาม 

2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีโอกาสเข้าถึงการใช้สื่อ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย   

มีการนิเทศ  กำกับติดตาม    
การจัดการเรียนการสอน 

แบบรายงานนิเทศ
ติดตาม 

3.ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

มีการส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อ
นวัตกรรม ใบงาน ใบกิจกรรม  
ใบความรู้และคลิปการสอนของ
ครูต้นแบบ 

ใบงาน ใบกิจกรรม 
ใบความรู้ คลิปการ
สอนครูต้นแบบ 
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5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 35,080  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  34,964 บาท 
 คงเหลือ   116 บาท 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื ่อให้นักเรียนสามารถทดลอง
เรียนรู ้ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนโดยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

✓   นักเร ียนเร ียนร ู ้ผ ่านจ ัดการเร ียนการสอนโดย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และทำใบ
งาน ใบกิจกรรมได้ 

2. เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียน
ไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย  
 

✓   

3. เพื ่อใหครูสามารถพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูสงผลตคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหสูงขึ้น  

 

✓  ครูผู้สอนได้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

4. เพ่ือสรางเครือขาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการ
เรียนรูของครูไดอยางกวางขวาง
และท่ัวถึง 

 

✓  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำสื่อนวัตกรรมคลิปครู
ต้นแบบของ สพป.นบ 1  
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ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1.  
 
 
 
 
 

2. 

1.นักเรียน จำนวน 189 คน สามารถเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีและเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 โดยมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (DLTV) ได้ 
 
ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
จำนวน 21  คน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
กระบวนการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

✓  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 โดยมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (DLTV) และได้รับใบงาน ใบกิจกรรม
จากครูผู้สอน 
 
ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนาสื่อ ใบงาน   
ใบกิจกรรมใบความรู้และคลิปครูต้นแบบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู ้ผ่านการ

จัดการเรียนกาสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
 

✓  โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม  ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จากนายอำนาจ ว ิชยานุว ัต ิ  เลขาธ ิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (เลขาฯ 
กพฐ.)  
 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีโอกาสเข้าถึงการใช้
สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย   
 
 
 

✓  ครูประจำชั ้นมีการนิเทศ  ติดตามนักเร ียน
รายบุคคลโดยครูการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุก
คน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

3 ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

✓   ครูผู้สอนมีทักษะสามารถผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอน
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7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จำนวน  2  คน  เพศหญิง  จำนวน 19  คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 21 คน   คิดเป็นร้อยละ 100  %ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1  

 

นักเรียนสามารถทดลองเรียนรู้ผ่านการจัดการ
เร ียนการสอนโดยการศ ึกษาทางไกลผ ่าน
ดาวเทียม (DLTV  และนักเรียนได เขาถึงสื่อ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

 

89.00 11.00 - - - 

 

ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 
สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนร ูใหสูงขึ้น  
และมีเพื่อสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวาง
และท่ัวถึง 

87.00 10.00 3.00 - - 

 
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ครูสามารถ
นำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

90.00 10.00 - - - 

 
การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

84.00 16.00 - - - 

  87.50 11.75 0.75   

ด้วยการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 87.50  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 11.75  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  0.75  ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .........-....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ..........-...... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

ทางโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา  

2019 (COVID-19) มีการดำเนินการครบทุกกิจกรรมที่ทางโครงการตั้งไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ชุมชน 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 
      
 

ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นายอนุวัตร  ธิระมาร) 
                      ตำแหน่ง  หัวหน้าโครงการ 
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ภาพประกอบโครงการ 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายอำนาจ วิชยานวุัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอน

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19 
ที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 
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นายอำนาจ วิชยานวุัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอน

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19  
ที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 
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มีการนิเทศ กำกับ ติดตามนักเรียนรายบุคคลโดยครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 
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มีการนิเทศ กำกับ ติดตามนักเรียนรายบุคคลโดยครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 
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มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
………………………………………………………………………….. 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ

พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ มีเป้าหมายและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์        
“โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยการ
สนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น” 

พันธกิจ 
๑. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน 
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและมี 

ความคิดสร้างสรรค์ 
๓. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
๔. จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากล วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที ่ดีงามของไทย  และความมีระเบียบวินัย  จิต

สาธารณะ 
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และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๗. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการใช้

อย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด 

๘. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เตรียมความพร้อม
ด้าน 

ภาษา  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๙. จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงาน

รับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   

เป้าหมาย 
 ด้านผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต  และภาษาที่สอง 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
๔. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
๕. ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออม ใช้ชีวิตอย่างสมถะ 

           ด้านครูและบุคลากร 
๑. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

แสวงหาความรู้และพัฒนางาน 
๒. บุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารภาษาท่ีสองเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียนในการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
           ด้านบริหารจัดการ 

๑. พัฒนาการศึกษาโดยนำระบบวงจรคุณภาพ PDCA  มาใช้ในการดำเนินงานทุก
ขั้นตอน 

๒. ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการ 
๓. ใช้กระบวนการบริหารแบบ  SBM  ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) “เรียนดี มีมารยาท” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                    “เน้นวิชาการ” 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน การนำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
      ด้านผู้เรียน 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สนุกกับการเรียนรู้  รักท่ีจะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
๔. ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถวางแผนการทำงานตามลำดับขั้นตอนได้

อย่าง                มีประสิทธิภาพ 
๕. จัดกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น 
๖. ฝึกผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
๗. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ด้านครูผู้สอน 
๑. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/ใช้สื่อให้มากขึ้น  ทั้งสื่อของจริงและสื่อเทคโนโลยี 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
๔. เน้นให้ครูใช้การประเมินผลจากสภาพจริง 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม 
                ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 

    กลยุทธ์ที่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษา          
    กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ                 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษา  หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ในการบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4     สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และ   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง  

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

1.4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.5 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.6 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.7 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.8 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2.11 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการโรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED 
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2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.19 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐาน สสวท 

2.22 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

2.23 โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษา      ขั้นพ้ืนฐาน 
4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.8 โครงการอาหารกลางวัน 
4.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.10 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.11 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตามมาตรฐาน สสวท 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
5.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
5.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษา      ขั้นพ้ืนฐาน 
5.5 โครงการโรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED 

5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่และภูมิทัศน์ 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.12 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 
5.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
5.14 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.15 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
5.18 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.19 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
5.20 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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ระบบโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ระบบโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรยีนวัดบางไกรนอก 
 (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

หัวหน้ากลุม่บริหารงานบุคคล 
นางสาวทิพาภรณ ์มะหนิ 

 

หัวหน้ากลุม่บริหางบประมาณ 
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

หัวหน้ากลุม่บริหารวชิาการ 
นายอนุวตัร ธิระมาร 

หัวหน้ากลุม่บริหารทั่วไป 
นางสาวเพญ็นภา   พันพินิจ 

❖ งานธุรการ สารบรรณ  
การรายงาน  (นุชรีภรณ์) 

❖ ระบบข้อมูลสารสนเทศ         
(นุชรีภรณ์) 

❖ เขตบริการและสำมะโนนักเรียน  
(เพ็ญนภา) 

❖ งานอาคารสถานที ่ ดูแล 
 สาธารณูปโภค (ยวุดี) 
❖ งานโสตทัศนูปกรณ์ (สิทธิพร) 
❖ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  (พินทุสร) 
❖ ระบบรักษาความปลอดภัย 

อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน 
(นุชรีภรณ์) 

❖ กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
(สุมาล)ี 

❖ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา (ธนันพัชร์) 

❖ งานบริการสุขภาพอนามัย      
(จิราพร) 

❖ งานบริการอาหารกลางวันและ
โภชนาการ (ชฎาพร) 

❖ การประชาสัมพันธ ์(นุชรีภรณ์) 
❖ ระเบียบวินยั ความประพฤติ

นักเรียน (พินทุสร) 
❖ การป้องกันสารเสพติดสิ่งมัวเมา 

(จิราพร,ชัยวัฒน์) 
❖ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(นัทจนันท์,เณศรพี) 

❖ การวางแผนอัตรากำลัง สรรหา 
บรรจุ และแต่งต้ัง   
(ทิพาภรณ์,นุชรีภรณ์) 

❖ จัดบุคลากรและเข้าปฏิบัติงาน 
(ทิพาภรณ์,นุชรีภรณ์) 

❖ พัฒนาความรู้ความสามารถ  
และการอบรม (ทิพาภรณ์) 

❖ ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (ทิพาภรณ์) 

❖ วินัยและการรักษาวินัย  
คุณธรรมจริยธรรมคร ู 
(ทิพาภรณ์) 

❖ วิทยากรท้องถิ่น  (สุมาลี) 
❖ ประเมินผลการปฏบิัติงาน  

(ทิพาภรณ์) 
❖ ความดี ความชอบขวัญกำลังใจ 

(ทิพาภรณ์) 

❖ นโยบายและระบบ
งบประมาณ (พินทุสร) 

❖ งานจัดสรร และควบคุม
งบประมาณ (พินทุสร) 

❖ การเงิน การบัญช ีเบิกจา่ย
และรายงาน (เพ็ญนภา) 

❖ การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน (อนุวัตร) 

❖ ทะเบียนพัสด ุและสินทรัพย ์
(กนิษฐา) 

❖ การจัดซ้ือ จัดจ้าง  
(ปาณิสรา) 

❖ ระดมทรัพยากร การจัดหา
รายได้และกองทุนการศึกษา 
(พะเยาว์) 

❖ งานร้านค้าสวัสดิการ 
   (ทิพาภรณ์,พิกุล,เณศรพี) 

❖ หลักสูตรและการสอน  
(ธนันพัชร์) 
❖ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

(อนุวัตร,เพ็ญนภา) 
❖ การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน (กนิษฐา) 
❖ งานทะเบียน และเอกสารสำคัญ  

(เพ็ญนภา,กนิษฐา) 
❖ การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (ยวุดี) 
❖ ประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 

(ธนันพัชร์) 
❖ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
(อนุวัตร,ธนันพัชร์) 

❖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
(ยุวดี) 

❖ ห้องสมุด (แกว้ใจ) 
❖ หนังสือเรียนและอื่น ๆ   

(อนุวัตร,กนิษฐา) 
❖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งเรียนรู้ 

(ชฎาพร,ยวุดี) 
❖ แนะแนว และการดูแลนกัเรียน 

(นัทจนันท์,พินทุสร) 
❖ ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่

ชุมชน (อนุวัตร) 
❖ การนิเทศ พัฒนาคุณภาพ   
      (อนุวัตร) 
❖ ส่งเสริมคุณธรรม  
     (ธนันพัชร์,พิกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสนั่น ไชยหงษ ์

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี   

ปีการศึกษา/ชั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 25๖๓ 
อนุบาล 1 20 - - - - 

อนุบาล 2 22 22 26 19 ๒๒ 

อนุบาล 3 - 22 23 24 ๑๘ 

รวมอนุบาล 42 44 49 43 40 

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 24 23 22 ๒1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 35 21 29 24 ๑๘ 

ประถมศึกษาปีที่ 3 31 36 21 30 ๒๒ 

ประถมศึกษาปีที่ 4 30 31 38 19 ๓๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 32 31 32 36 ๒๐ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 35 33 31 29 ๓๖ 

รวมประถมศึกษา 183 176 174 160 ๑48 

รวมทั้งหมด 225 220 223 203 ๑๘๘ 

 

จำนวนครู 
ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1. นายสนั่น ไชยหงษ์ ๕๖ ๓๓ ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

กศ.บ./
กศ.ม. 

สังคมศึกษา/ 
การบริหารการศึกษา 

2. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ๓๐ ๗ คร ู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
3. 

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 3๔ ๗ คร ู
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

4. 
นางยุวดี  ทองคำ 3๔ ๖ คร ู

ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์/ 
การบริหารการศึกษา 

5. นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 
 

4๓ ๖ คร ู ศษ.บ. เทคโนโลยีการสื่อสาร
และการศึกษา 

6. 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ๓๐ ๖ คร ู

ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา/ 
การบริหารการศึกษา 
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จำนวนครู (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

7. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

3๘ ๕ คร ู วทบ./ 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางไม้/ 

การสอนวิทยาศาสตร์ 

8. นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ์ ๓๐ ๔ คร ู
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์/ 
การบริหารการศึกษา 

9. นางสาวชฎาพร  เสาร์คำ 2๗ ๒ คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

10. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 2๖ ๒ คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

11. นางสาวปาณิสรา   คำมูล 2๘ ๒ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ 

๑๒. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ๓๕ ๒ คร ู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

 
 

ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำ 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

๑. นางสาวเณศรพี   
ถนอมสินทรัพย์ 

๓๐ ๗ ศ.ศ.บ. นาฏศิลป์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๒. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร ๓๑ ๖ ค.บ. สังคมศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๓. นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 3๒ ๔ ค.บ. การศึกษา
ภาษาไทย 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๔. นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 31 ๑ ศ.ศ.บ.. พลศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๕. นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 33 - บธ.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
การบริหาร
การศึกษา 

สพฐ. 

๖. นายสิทธิพร  เกตุมี 60 - ม.ศ. 3 -  
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จำนวนข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ำกว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า  
ป. ตรี 

น้อยกว่า 
30 ปี 

30-50 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ - - - 1 - - 1 
ครูประจำการ 1 10 - ๖ ๕ ๓ ๘ - 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๓ - ๔ - - 4 - 

ครูธุรการ - 1 -  1 - 1 - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 - - - - ๑ 

รวม ๔ 1๔ 1 15 ๗ 3 ๑๓ ๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้าน
การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่ม
ที่เรียนร่วมด้วย ดังนี้ 

หลักฐานและร่องรอย 
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัด ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ป.
๑ และ ป.๔, ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ป.๒ และ ป.๕ และ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖ 
ตามลำดับ 

๒. หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ไทย 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ตักบาตรพระ 108  วันวิสาขบูชา วันลอยกระทง เป็นต้น พัฒนาผู้เรียนโดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๓ ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ ๓C๘R  มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ True ปลูก
ปัญญา  สื่อจาก DLTV รวมทั้งมีการนำหลักคิดตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วย 
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๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ครูผู ้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดในระดับชั้นที่สอน มีการบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บริบทของ
โรงเรียนและชุมชน มีการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

๔. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualized Education Program (IEP) 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีนักเรียนเรียนรวม ที่มีความบกพร่องแตกต่าง
กันออกไป ครูผู้สอนจึงได้จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล (IEP) เพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่ม
นี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

๕. การนิเทศ กำกับติดตาม 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน เพ่ือ
พัฒนา 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือครูผู้สอน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 ๖. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖.๑ กิจกรรมชุมนุม 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาความถนัด 
ความ 

สนใจ ตามความต้องการของผู ้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ ่งเน้นการเติมเต็มความรู ้ ความชำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์
เพ่ือสังคม  

รายช่ือชุมนุม 
ลำดับ ชื่อชุมนุม 

1 ชุมนุมวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2 ชุมนุม Like & Love English 
3 ชุมนุมภาษาไทย 
4 ชุมนุมคณิตดอทคอม 
5 ชุมนุมนาฏยหัตศิลป์ 
6 ชุมนุมเปิดประตูสู่เมืองจีน 
7 ชุมนุมกีฬาพาสุขใจ 
8 ชุมนุมห้องสมุดมีชีวิต 
9 ชุมนุมมิวสิคฟอร์เฟรน 

10 ชุมนุมพอเพียงตามแนววิถีไทย 
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๖.๒ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๒ ประเภท  

ได้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและ
กฎเกณฑ์  เพื่อการอยู่ร่วมกัน  ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย  ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  

๖.๓ กิจกรรมแนะแนว 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีช่วงชีวิตที่มีคุณภาพและสังคมที่ดี ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและ
มีความสุข โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนสามารถแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ 
       1. การจัดกิจกรรม ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพ่ือให้รู้จักนักเรียนมากข้ึน และส่งเสริมป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน การจัด
กิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
        2. การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่
จำเป็นและทันสมัย ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเอง
และรู้จักตนเองในทุกด้าน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึก
ประสบการณ์ที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดำเนนิชีวิต
ต่อไปในอนาคต เช่น การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้น 

๖.๔ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนในทุก
ระดับชั้น ปีละ ๒ ครั้ง เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนักเรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้
เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 ๗. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการทุก ๆ ปีการศึกษา 
ปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม 
ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ได้แสดงผลงาน ความสามารถตามความถนัดของตนเอง และ
ฝึกให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ ในอนาคต
ต่อไป  
 ๘. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และออมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัด
จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของนักเรียนจากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมชุมนุม หรือของ



105 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

เหลือใช้ของตนเอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง  มีทักษะการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ 
 ๙. กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และประเทศชาติและของสากลโลก นักเรียนได้เรียนรู้เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมปลูกผังทัศนคติและค่านิยมที ่ด ีให ้แก่น ักเร ียน นักเร ียนปฏิบัต ิตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี ปรับสภาพของ
ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น 
 - กิจกรรมวันไหว้ครู 
 - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา เป็นต้น 
 - กิจกรรมวันสำคัญในท้องถิ่น เช่น ตักบาตรพระ ๑๐๘ การแห่เทียนพรรษาทางน้ำ เป็นต้น 
 - วันเด็กแห่งชาติ 
 - วันคริสมาสต์ 
 - วันลอยกระทง 
 ๑๐. การจัดทำสื่อนวัตกรรม “การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน” 
 การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนในชั้นเรียน เกิดจากแนวคิดวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีชุมชนและสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ค่อยให้การช่วยเหลือ  มีการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ดังนี้โดย ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกัน SWOT ถึงความต้องการที่จะพัฒนาสื่อนวัตกรรม ร่วมกันเสนอ
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน จนกระท่ังได้ข้อสรุปร่วมกัน   คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางไกร
นอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมกันออกแบบสื่อนวัตกรรมมัลติมีเดีย“รักษ์คลองบางกอกน้อย” โดยจัดทำ
เป็นสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตริมคลองบางกอกน้อย เพื่อใช้ในเป็นสื่อการเรียนการสอน โดย
บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในทุกเนื้อหา
สาระ รวมไปถึงทักษะชีวิต ซึ่งได้นำเรื่องภายในท้องถิ่นท่ีนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ อันได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมาของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน  สถานที่สำคัญต่าง ๆ  สถานที่ท่องเที่ยว และ
การร่วมกันอนุรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรัก หวงแหน ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำ
ความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนและกับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย 
 ดำเนินการถ่ายทำสื่อมัลติมีเดีย ตามสถานที่ต่าง ๆ ริมคลองบางกอกน้อย จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
1.ประวัติคลองบางกอกน้อย  2. ประเพณีวัฒนธรรม  3.โบราณสถาน  4.สถานที่สำคัญ  5.อนุรักษ์คลอง
บางกอกน้อย หลักจากการดำเนินการถ่ายทำเสร็จเรียนร้อย นำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงานให้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้ชมสื่อนวัตกรรมวีดิทัศน์ “รักษ์คลอง
บางกอกน้อย” ชมนิทรรศการจากป้ายนิเทศ ได้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการดำเนินรายการ
เป็นพิธีกรและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตริมคลองบางกอกน้อย ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรัก หวง
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แหน ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และย่อมส่งผลต่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์คลองบางกอกน้อยเป็นอย่างดี  และนำสื่อนวัตกรรมวีดิ
ทัศน์ “รักษ์คลองบางกอกน้อย” ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อพร้อมกับได้รับความสนุกสนาน ได้เห็น
ผลงานของตนเอง ของเพื่อน และของคุณครู เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  เกิดความรัก หวงแหน 
และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง   นำสื่อนวัตกรรมวีดิทัศน์ “รักษ์คลองบางกอกน้อย” นำไปเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ใน Social media You Tube เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ตามแนววิถีชีวิตริมคลองบางกอก
น้อย ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งโบราณสถานและตลาดน้ำตามแนว
วิถีชีวิตริมคลองบางกอกน้อย เป็นการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน มีการจัดทำ 
Link เพื่อเข้าสื่อนวัตกรรมได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ Link หน้า web site โรงเรียน  และการเข้าโดย
สแกน QR Code  มีการนำสื่อมัลติมีเดียจำนวน 5 เรื่องไปบูรณาการจัดกาเรียนการสอนในชั้นเรียนครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลการนำสื่อนวัตกรรมไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียน  
 ๑๑. การจัดทำนวัตกรรม “PB Smart Trash” ถังขยะ IOT 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตามบริบท
จริง  เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีชุมชนและ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ  มีการดำเนินการตามกระบวนการ PLC 
ดังนี้ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนได้ร่วมกัน SWOT ถึง
ความต้องการที ่จะพัฒนานวัตกรรม ร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
จนกระท่ังได้ข้อสรุปร่วมกัน 

จากประเด็นที่ชุมชนอยากให้ทางโรงเรียนช่วยมากที่สุดจะเป็นเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยก
ขยะ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาพื้นฐานที่พบบ่อยแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงเป็นที่มาของการกระบวนการคิดค้น 
พัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ที่เราจะนำปัญหาจากชุมชนเข้ามาใช้ในการบูรณาการในการเรียนการสอนและ
จัดสร้างนวัตกรรมเพื่อนำกลับไปแก้ไขและพัฒนาชุมชน   โดยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เป็นการ
จัดสร้างนวัตกรรม PB Smart Trash ถังขยะ IOT มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและแก้ไขปัญหา
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดทำขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายที่จะจัดการปัญหาการทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกประเภท
ขยะก่อนทิ้ง เน้นการนำสิ่งรอบๆตัวมาสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
สังคมได้ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (โรงเรียนและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน) มีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงแรก
ของกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพ่ือช่วยประเมินคุณค่าของนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมาก
ที่สุด 

ถังขยะสำหรับทิ้งขยะ 4 ประเภท โดยติดตั้งระบบ Sensor เพ่ือเล่นเสียงแนะนำการทิ้งขยะและ
ระบบเก็บข้อมูลปริมาณและช่วงเวลาในการทิ้งขยะ โดยเก็บข้อมูลแยกเป็นประเภทของขยะ4 ประเภท 
ได้แก่ ขยะรีไซเคิล,ขยะอินทรีย์, ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บบน cloud server 
ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real Time ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ข้อมูลดิบที่ได้มาจะถูกจัดนำมา
วิเคราะห์โดยแยกตามประเภทของขยะและความถี่ในการทิ้งขยะมาคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ทางสถิติ 



107 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

๑๒. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้สร้างสื ่อนวัตกรรม “KIDPEN Model 
นวัตกรรมด้านบริหารจัดการการเรียนการสอน”  เป็นการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Education) เพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ การทำเวิร์คช๊อป (Workshop) การจัดการเรียน
การสอน Active Learning สไตล์ฟินแลนด์  และสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับครูและ
นักเรียน KIDPEN Model เป็นโมเดลการบูรณาการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อการเตรียมการสอน มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถคิด
เป็น เรียนเป็น ทำเป็น เรียนสนุกพร้อมกับสาระทางวิชาการที่สามารถพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้เป็นนัก
คิด นักนวัตกรรมในอนาคตได้  สามารถสร้างเอกลักษณ์ของการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบมาปรบัใช้
และประยุกต์เป็นโมเดลการเรียนการสอนใหม่เป็นของตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมการสอนของ
ครู และนักเรียน ทั้งความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และความคิดเชิง
สร้างสรรค์ที่สามารถดึงประสิทธิภาพดังกล่าวออกมาจากตัวผู้เรียนได้ ด้วยการเรียนการสอนที่ต้องการ
สร้างห้องเร ียนด้วยรูปแบบที ่หลากหลายทั ้งแบบ Phenomenon-Based Learning จากประเทศ
ฟินแลนด์ แบบ Akita Model จากประเทศญี่ปุ่น หรือจะแบบ Active Learning ในลักษณะของประเทศ
ไทยก็ดี ทุกแบบล้วนมีจุดเด่นของตนเอง แต่หากใช้ของประเทศใดเป็นหลักก็อาจไม่เหมาะสมกับบริบท
ของตนเอง ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกจึงได้นำจุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของการเรียนการสอนในแต่ละ
รูปแบบมาปรับใช้และประยุกต์เป็นโมเดลการเรียนการสอนใหม่เป็นของตนเอง และนำมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมการสอนของครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของ
นักเรียน ทั้งความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และความคิดเชิงสร้างสรรคท์ี่
สามารถดึงประสิทธิภาพดังกล่าวออกมาจากตัวผู้เรียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



108 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

ภาพการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา 
ภาพการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพการนิเทศการสอน 
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ภาพการนิเทศการสอน 
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ภาพกิจกรรมชุมนุม 

     
          ชุมนุมเปิดประตูสู่เมืองจีน           ชุมนุมพอเพียงตามแนววิถีไทย 

      
          ชุมนุมมิวสิคฟอร์เฟรน        ชุมนุมวิทยาศาสตร์รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

       
         ชุมนุม Like & Love English           ชุมนุมกีฬาพาสุขใจ 
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 ชุมนุมคณิตดอทคอม                        ชุมนุมนาฏยหัตศิลป์  

 
ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 

     
การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
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วันมหาธีรราชเจ้า พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม 

      
 

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 
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ภาพกิจกรรมแนะแนว 
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ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา 
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ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา 

 

      
 



118 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
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ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
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ภาพกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
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ภาพกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

     
วันสำคัญทางพุทธศาสนา 

     
กิจกรรมวันไหว้ครู 

     
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
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กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันลอยกระทง 
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กิจกรรมวันคริสมาสต์ 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 



124 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

     
กิจกรรมกีฬาสี 

     
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 

    
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
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กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

     
กิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออก การพูด นำเสนอต่อหน้าประชุมชน 

     
พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 
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ภาพสื่อนวัตกรรมโดยความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน 
      

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
สื่อนวัตกรรมมัลติมีเดีย“รักษ์คลองบางกอกน้อย” 

       

 
การใช้สื่อมัลติมีเดียใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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ภาพแสดงระบบการทำงานของ นวัตกรรม “PB Smart Trash” ถังขยะ IOT 
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ภาพ นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  Kidpen Model 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 

ตารางการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ปฏิทินการนิเทศ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน SMT / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่  2    
ประจำปีการศึกษา  2563  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  สพป.นนทบุรีเขต 1 
 

ที ่ ครูผู้สอน ชั้น 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู/้รายวิชา 

รายชื่อครูผู้
ร่วม PLC 

โค้ช 

พ่ีเลี้ยง 
(หัวหน้า

กลุ่มสาระ/
ผู้เชี่ยวชาญ/

ศน.) 

ผู้ร่วมเรียนรู้(ครูท่าน
อื่นๆ นอกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้) 

วันที่เข้า
รับการ
นิเทศ 

1 นางสาวจิราพร 
ทองหนูนุ้ย 

อนุบาล 2 
เวลา  
09.30-
10.30 

ปฐมวัย 
 

นางสาวเพ็ญ
นภา  พันพินิจ 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
2.นายอนุวัตร ธิระมาร 
นางสาว 
3.ปาณิสรา คำมูล นาง
ยุวดีทองคำ 4.นางสาว
ทิพาภรณ์ มะหิน  
5.นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์  
6.นางสาวธนันพัชร์ 
โพธิ์งานพุ่ม  
7.นางสาวชฎาพร 
เสาร์คำ  
8.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 

15 มี.ค. 
64 

2 นางยุวดี  
ทองคำ 

ป.3 
เวลา  
10.30-
11.30 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
รายวิชา
วิทยาศาสตร ์

นายอนุวัตร ธิ
ระมาร  
น.ส.พินทุสร 
แสงเนตร 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางกนิษฐา วรรณ
วงษ์ 
2.นางสาวปาณิสรา 
คำมูล 
3.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น 
 
 
 

15 มี.ค. 
64 
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ที ่ ครูผู้สอน ชั้น 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู/้รายวิชา 

รายชื่อครูผู้
ร่วม PLC 

โค้ช 

พ่ีเลี้ยง 
(หัวหน้า

กลุ่มสาระ/
ผู้เชี่ยวชาญ/

ศน.) 

ผู้ร่วมเรียนรู้(ครูท่าน
อื่นๆ นอกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้) 

วันที่เข้า
รับการ
นิเทศ 

3 นางสาวเพ็ญ
นภา  พันพินิจ 

อนุบาล 3  
เวลา  
08.30-
09.30 

ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราพร 
ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศร
พี ถนอม
สินทรัพย์ 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 
นางสุมาลี  
เกษรมาลา 

1.นางยุวดี ทองคำ 
2.นางสาวทิพาภรณ์ 
มะหิน 
3.นายอนุวัตร ธิระมาร 
4. นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์ 
5.นางสาวธนันพัชร์ 
โพธิ์งามพุ่ม 
6.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 
7.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
8.นางสาวชฎาพร 
เสาร์คำ  
9.นางสาวปาณิสรา คำ
มูล 

16 มี.ค. 
64 
 
 
 
 
 

4 นางสาว
ปาณิสรา  คำ
มูล 

ป.2 
เวลา  
10.30-
11.30 

คณิตศาสตร ์ 1.นางสาว
กนิษฐา วรรณ
วงษ์  
 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางสาว
กนิษฐา  
วรรณวงษ์  
 

1.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
2.นางยุวดี ทองคำ  
3.นายอนุวัตร ธิระมาร 
4.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 

16 มี.ค. 
63 

5 นางสาวธนัน
พัชร์ โพธิ์งาม
พุ่ม 

ป.5 
เวลา  
13.30-
14.30 

สังคมศึกษา นางสาวพิกุล  
สีมาเพชร 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นายอนุวัตร ธิระมาร 
2.นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์ 
3.นางสาวชฎาพร 
เสาร์คำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 มี.ค. 
64 
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ที ่ ครูผู้สอน ชั้น 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
รายชื่อครูผู้
ร่วม PLC 

โค้ช 

พ่ีเลี้ยง 
(หัวหน้า

กลุ่มสาระ/
ผู้เชี่ยวชาญ/

ศน.) 

ผู้ร่วมเรียนรู้(ครูท่าน
อื่นๆ นอกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้) 

วันที่เข้า
รับการ
นิเทศ 

6 นางสาวชฎาพร  
เสารค์ำ  

ป.4/2 
เวลา  
08.30-
09.30 

ภาษาไทย นางสาวนัทจ
นันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวแก้วใจ 
จำปาทอง 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1. นางสาวจิราพร ทอง
หนูนุ้ย 2.นางสาวเพ็ญ
นภา พันพินิจ 3. นาย
อนุวัตร ธิระมาร  
4. นางสาวปาณิสรา 
คำมูล  
5. นางสาวแก้วใจ 
จำปาทอง 6. นางสาว
พิกุล สีมาเพชร  
7.นางยุวดี ทองคำ  
8. นางสาวทิพาภรณ์ 
มะหิน  
9. นายชัยวัฒน์ จิ๋ว
โคราช  
10.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 11.
นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์
งามพุ่ม  
12.นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์ 13.นางสาว
เณศรพี ถนอม
สินทรัพย ์

17 มี.ค. 
64 

7 นางสาวพินทุสร  
แสงเนตร 

ป.4/2   
เวลา 
09.30-
10.30 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
รายวิชา
วิทยาศาสตร ์

นางยุวดี 
ทองคำ  
นายอนุวัตร ธิ
ระมาร 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางสาวปาณิสรา 
คำมูล 
2.นางสาวชฎาพร 
เสาร์คำ 

18 มี.ค. 
64 

8 นายอนุวัตร  
ธิระมาร 

ป.1 
เวลา  
14.30-
15.30 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
รายวิชา วิทยาการ
คำนวณ 

นางยุวดี 
ทองคำ 
นางสาว
พินทุสร แสง
เนตร 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์ 
2.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น 
3.นางสาวปาณิสรา 
คำมูล 
 
 
 
 

18 มี.ค. 
64 
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ที ่ ครูผู้สอน ชั้น 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
รายชื่อครูผู้
ร่วม PLC 

โค้ช 

พ่ีเลี้ยง 
(หัวหน้า

กลุ่มสาระ/
ผู้เชี่ยวชาญ/

ศน.) 

ผู้ร่วมเรียนรู้(ครูท่าน
อื่นๆ นอกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้) 

วันที่เข้า
รับการ
นิเทศ 

9 นางสาวพิกุล  
สีมาเพชร 

ป.2 
เวลา  
10.30-
11.30 

สังคมศึกษา นางสาวธนัน
พัชร์ โพธิ์งาม
พุ่ม 

นายสนั่น  
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นายอนุวัตร ธิระมาร  
2.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร  
3.นางสาวปาณิสรา คำ
มูล  
4.นางสาวแก้วใจ 
จำปาทอง  
5.นายชัยวัตร จิ๋ว
โคราช  

19 มี.ค. 
63 

10 นางสาวแก้วใจ  
จำปาทอง 

ป.2 
เวลา  
08.30-
09.30 

ภาษาไทย 1.นางสาวชฎา
พร เสาร์คำ  
2.นางสาวนัทจ
นันท์ ซ่อนกลิ่น 

นายสนั่น  
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางยุวดี ทองคำ 
2.นางสาวทิพาภรณ์ 
มะหิน 
3.นายอนุวัตร ธิระมาร 
4. นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์ 
5.นางสาวธนันพัชร์ 
โพธิ์งามพุ่ม 
6.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 
7.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
8.นางสาวชฎาพร 
เสาร์คำ  
9.นางสาวปาณิสรา คำ
มูล 
10นางสาวเณศรพี 
ถนอมสินทรัพย์ 
11.นางสาวแก้วใจ 
จำปาทอง  
 
 
 
 
 
 
 

22 มี.ค. 
64 
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ที ่ ครูผู้สอน ชั้น 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
รายชื่อครูผู้
ร่วม PLC 

โค้ช 

พ่ีเลี้ยง 
(หัวหน้า

กลุ่มสาระ/
ผู้เชี่ยวชาญ/

ศน.) 

ผู้ร่วมเรียนรู้(ครูท่าน
อื่นๆ นอกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้) 

วันที่เข้า
รับการ
นิเทศ 

11 นางสาว 
นัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น 

ป.1 
เวลา  
09.30-
10.30 

ภาษาไทย 1.นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 
2.นางสาวแก้ว
ใจ จำปาทอง 
3.นางสาวชฎา
พร เสาร์คำ 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นายอนุวัตร  
ธิระมาร 
2.นางยุวดี ทองคำ 
3.นางสาวจิราพร ทอง
หนูนุ้ย 
4.นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์ 
5.นางสาวเพ็ญนภา 
พันพินิจ 
6.นางสาวเณศรพี 
ถนอมสินทรัพย์ 
7.นางสาวธนันพัชร 
โพธิ์งามพุ่ม 
8.นางสาวปาณิสรา 
คำมูล 

22 มี.ค. 
64 

12 นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ ์

ป.5 
เวลา  
09.30-
10.30 

คณิตศาสตร ์ นางสาว
ปาณิสรา คำ
มูล 

นายสนั่น  
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
2.นางยุวดี ทองคำ  
3.นายอนุวัตร ธิระมาร 
4.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 

23 มี.ค. 
64 

13 นางสาว 
ทิพาภรณ์  
มะหิน 

ป.3 
เวลา  
14.30-
15.30 

ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1.นางยุวดี 
ทองคำ 
2.Mrs.Grace 
Waga Olivier 

นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 
 
 
 

1.นางกนิษฐา วรรณ
วงษ์  
2.นางสาวชฎาพร 
เสาร์คำ  
3.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร  
4.นายชัยวัฒน์ จิ๋ว
โคราช  
5.นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
6.นางสาวเพ็ญนภา 
พันพินิจ  
7.นายอนุวัตร  
 

23 มี.ค. 
64 
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ที ่ ครูผู้สอน ชั้น 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
รายชื่อครูผู้
ร่วม PLC 

โค้ช 

พ่ีเลี้ยง 
(หัวหน้า

กลุ่มสาระ/
ผู้เชี่ยวชาญ/

ศน.) 

ผู้ร่วมเรียนรู้(ครูท่าน
อื่นๆ นอกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้) 

วันที่เข้า
รับการ
นิเทศ 

14 นางสาวเณศรพี  
ถนอมสินทรัพย ์

ป.3 
เวลา  
10.30-
11.30 

ศิลปะ - 
 

นายสนั่น  
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางสาวกนิษฐา 
วรรณวงษ์  
2.นางสาวจิราพร ทอง
หนุนุ้ย  
3.นางสาวเพ็ญนภา 
พันพินิจ 
4. นางสาวนัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
5.นายอนุวัตร ธิระมาร  
6.นางยุวดี ทองคำ  
7.นางสาว 
ทิพาภรณ์ มะหิน  

23 มี.ค. 
64 

15 นายชัยวัฒน์  
จิ๋วโคราช 

ป.4/1 
เวลา  
13.30-
14.30 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

- นายสนั่น 
ไชยหงษ์ 

นางพะเยาว์ 
เรืองอ่อน 

1.นางยุวดี ทองคำ 
2.น.ส.ทิพาภรณ์ มะ
หิน 
3.นายอนุวัตร  
ธิระมาร 
4. น.ส.กนิษฐา วรรณ
วงษ์ 
5.น.ส.ธนันพัชร์ โพธิ์
งามพุ่ม 
6.นางสาวพินทุสร 
แสงเนตร 
7.น.ส.นัทจนันท์ 
ซ่อนกลิ่น  
8.น.ส.ชฎาพร เสาร์คำ  
9.น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
10น.ส.เณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
11.น.ส.แก้วใจ จำปา
ทอง  

24 มี.ค. 
64 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ                                              ลงชือ่.............................................ผู้รับรอง      

               (นายอนุวัตร  ธริะมาร)                                                 (นายสนั่น ไชยหงษ์)  
             ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดบางไกรนอก(แยม้พรอ้มอุปถัมภ์)      
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  ตัวอย่างแบบบันทึกการทำ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  สพป.นนทบุรีเขต 1 

ส่วนที่  1 การสร้างกลุ่ม  PLC 
องค์ประกอบของกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1) ครูผู้สอน นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน ครู 
2) เพ่ือนครู 1.นางยุวดี ทองคำ 

2.Mrs.Grace Waga Olivier 
ครู 
ครูอัตราจ้าง 

3) โค้ช นางสาลินี  สุขศิร ิ ผู้บริหารโรงเรียน 
4) พ่ีเลี้ยง นางพะเยาว์  เรืองอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระ/ผู้เชี่ยวชาญ/ศน. 
5) ผู้ร่วมเรียนรู้ 1.นางยุวดี ทองคำ 

2.นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
3.นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
4.นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม 
5.นายอนุวัตร ธิระมาร 
6.นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
7.นางสาวชฎาพร เสาร์คำ 
8.นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ /หัวข้อ  :  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง The amazing body  
     (การพัฒนาทักษะการสื่อสาร)  
                                 ชั้น  :  ประถมศึกษาปีท่ี 4  
วัน/เดือน/ปีที่จัดการเรียนรู้       :  27 ตุลาคม 2563 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้   :  
 1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการพูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว (k) 
 2. ความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของบุคคล (k) 
 3. ความรู้เกี่ยวกับมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (k) 
 4. พูดทักทายในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 5. พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว(P) 
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 6. เล่นเกมภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได้ (P)   
 7. ตั้งใจและใฝ่แสวงหาความรู้ในการเรียน (A) 
เป้าหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน/การทำ PLC ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้  : เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของนักเรียนโดยการเรียนรู้คำศัพท์เกี ่ยวกับรูปร่างลักษณะ สามารถพูดถาม -ตอบ และเขียน
บรรยายรูปร่างลักษณะของบุคคลได้ ซึ่งเป็นความรู้ในชีวิตประจำวัน และยังบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนอีกด้วย 
ส่วนที่  3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ขั้นวางแผน : วัน/เดือน/ปี วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา  12.30 - 13.30 น.  รวมเวลา  1  ชั่วโมง 
     บันทึกข้อสังเกต  ข้อคิดเห็น  ฯลฯ  จากสมาชิกกลุ่ม  PLC 
     เพื่อนครู การจัดลำดับกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนดี การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์ตัวชี้ว ัด  ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้(ทักษะพิสัย K) ด้านทักษะ
กระบวนการ (พุทธิพิสัย P)  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(จิตพิสัย A)  
     โค้ช ควรแนบแบบบันทึกคะแนน แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน และแบบประเมินชิ้นงานไว้ในแผน
ด้วย 
     พี่เลี้ยง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน 

     ผู้ร่วมเรียนรู้ ควรเพิ ่มเติมใบงานสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (Child With Special 
Needs) 
3.2 ขั้นสังเกต : วัน/เดือน/ปี วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30 น. รวมเวลา  1  ชั่วโมง 
     ข้อมูลหลักฐานพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจากสมาชิกกลุ่ม  PLC 
     เพื่อนครู มีการเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนที่ดีโดยการใช้เทคโนโลยี สามารถควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 
     โค้ช มีการใช้สื่อครบถ้วน เช่น สื่อเทคโนโลยี เกม เพลง คลิปวิดีโอฝึกจาก Native Speaker บัตรคำ
ภาพประกอบ มีการเตรียมบทเรียนมาเป็นอย่างดี 
     พี่เลี้ยง มีการใช้ลีลาท่าทางการพูด กิริยา น้ำเสียงขึ้น-ลง น่าฟังทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับจัดกิจกรรม
การเรียน มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี  
     ผู้ร่วมเรียนรู้ มีการเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนที่ดีโดยการใช้เทคโนโลยี สามารถควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่าง
ดี มีสื่อพร้อมทั้งที่สามารถสัมผัสได้และมีกิจกรรมการเล่นเกม สื่อมีสีสันสวยงาม เหมาะสมกับวัยน่าสนใจ
และมีความหลากหลาย   
3.3 ขั้นสะท้อนผล : วัน/เดือน/ปี วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 – 16.30 น. รวมเวลา  1  ชั่วโมง 
     ข้อคิด/บทเรียนที่ได้จากสมาชิกกลุ่ม  PLC 
     เพื่อนครู การใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษมากเกินไป ทำให้นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจในคำสั่ง 
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     โค้ช สำหรับนักเรียนที่ตามไม่ทันให้เสริมกิจกรรมเพิ่มเติม มีการฝึกใช้คำสั้นๆ ไปสู่ประโยคที่มีความ
ยาวมากขึ้น 
     พี่เลี้ยง มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี  
     ผู้ร่วมเรียนรู้ เพิ่มเติมในกิจกรรมการชมคลิปวิดีโอควรชี้แจงให้นักเรียนทราบหลังจากชมคลิปให้ฝึก
พูดตาม นักเรียนที ่อยู ่ด ้านหลังไม่ได้ยินครูควรพูดซ้ำอีกรอบ กิจกรรมการเล่นเกมให้ใช้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษสั้นๆ มากกว่าการอธิบายเป็นประโยคและมีการสาธิตการเล่นให้กับผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่ม
กิจกรรม การทำใบงานให้อธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจก่อนลงมือทำ กระตุ้นนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษด้วยใบงานที่เหมาะกับความต้องการ 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
4.1 สิ่งที่คาดหวังหรือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน มีความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ผู้ร่วมวิชาชีพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจ เกิดพลังการขับเคลื่อนทางวิชาชีพ สร้างพลงัที่ดีใน
การทำงาน มีความรักความอบอุ ่น เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นซึ ่งกันและกัน เกิดความเกื ้อหนุนเป็น
กัลยาณมิตร คอยสะท้อนการเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการพัฒนาผู้เรยีนและ
วิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้นไป 
4.2 ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
      นักเรียนร้อยละ 96  เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี เกิดแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากการได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ร่วมพัฒนาบทเรียนก่อนนำมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดพลังการขับเคลื่อนทางวิชาชีพ มีพลังที่ดีใน
การทำงาน  
4.3 บทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
      ได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการเข้าร่วม
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเพื่อนครู ได้สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองจากการ
ร่วมแลกเปลี่ยนของผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพพร้อมทั้ง
นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4 การนำบทเรียนไปใช้ในอนาคต 
 การนำจุดเด่นของตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปปรับใช้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น 
การสร้างสื่อที่หลากหลาย การสร้างสื่อที่มีสีสัน การจัดกิจกรรมที่ครบถ้วน และการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเทคนิค รูปแบบ 
วิธีการ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของเพื่อนครูไปประยุกต์ใช้ในรายวิ ชาการสอนของตนเอง ให้เกิดความ
หลากหลาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาตน
ไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง The amazing body 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐานประกอบ PLC 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เร่ือง The amazing body 

 
   
 
 

          .............................................. ผู้บันทึก 
      (นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน)  
                      ตำแหน่ง ครู 
 

ลงช่ือรับรองกิจกรรม PLC 
 

  ลงชื่อ……………………………………………………………….. 
(นางสาลินี  สุขศิริ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) 

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

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

......................................................................
.......... 
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โค้ช เพื่อนครู พี่เลี้ยง และผู้ร่วมเรียนรู้ เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

โค้ช เพื่อนครู พ่ีเลี้ยง และผู้ร่วมเรียนรู้ เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐานประกอบ PLC 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เร่ือง The amazing body 
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โค้ช เพื่อนครู พ่ีเลี้ยง และผู้ร่วมเรียนรู้ เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐานประกอบ PLC 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เร่ือง The amazing body 
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โค้ช เพื่อนครู พ่ีเลี้ยง และผู้ร่วมเรียนรู้ เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

โค้ช เพื่อนครู พ่ีเลี้ยง และผู้ร่วมเรียนรู้ ร่วมสะท้อนผลหลังจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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ภาพการนิเทศกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  สู่ชั้นเรียน 
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ภาพการนิเทศกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  สู่ชั้นเรียน 

ประชุมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  
หลังกิจกรรมการนิเทศ 
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ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  

ทักษะทางวิชาชพี 
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ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  

ทักษะทางวิชาชพี 
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ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะทาง

วิชาชพี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยต่อนักเรียน ดังนี้  

๑. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ้ืออำนวย
ต่อการเรียนการสอน เหมาะสมกับระดับชั้นและรายวิชา เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ภายในห้องจะมีมุมอ่านหนังสือ มุม
ให้ความรู ้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ด้วยตนเองทั ้งจากหนังสือ สื ่อสิ ่งประดิษฐ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
 โดยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีอาคารเรียน  ๑ อาคารเป็นอาคารเรียน ๕ 
ชั้น มีห้องเรียนทั้งสิ้น ๘ ห้อง และห้องเรียนพิเศษ ๕ ห้อง ได้แก่ 
 ๑.๑ ห้องเรียน จำนวน ๘ ห้อง 
  ๑) ชั้นอนุบาล ๒ 
  ๒) ชั้นอนุบาล ๓  
  ๓) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๔) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๕) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๖) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๗) ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
  ๘) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๒ ห้องเรียนพิเศษ จำนวน ๕ ห้อง 
  ๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  ๒) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  ๓) ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
  ๔) ห้องเรียนนาฏศิลป์ 
  ๕) ห้องสมุด 
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๒. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้
สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ และกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมในชุมชน ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ยังมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา มีเครื่องเล่นสนามที่ตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย อยู่ในสภาพดี มีสถานที่ประกอบอาหาร
เป็นสัดส่วน สะอาด จัดสถานที่และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สะอาด และสวยงาม จัดน้ำ
ดื่มให้พอเพียงให้เด็กดื่มได้โดยสะดวก มีห้องส้วมเพียงพอ โดยให้มีขนาดและตำแหน่งที่ตั้งท่ีเหมาะสม
กับวัยของเด็ก ดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์และสถานที่สะอาดและเหมาะสมในการทำ
ความสะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน รวมทั้งจัดถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
การใช้งาน และดูแลรักษาด้วย  
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ภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

     

    

    



150 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

    

ภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
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ตัวช้ีบ่งท่ี  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดย
กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดระบบสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ  
 1. การรวบรวมข้อมูล  
 2. การตรวจสอบข้อมูล  
 3. การประมวลผลข้อมูล  
 4. การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
 5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  
 โดยกลุ่มงานทุกกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำระบบสารสนเทศดำเนินการจัดการข้อมูลที่สำคัญ 
จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญมาทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนางานได ้
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แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ 
- เว็บไซต์โรงเรียน www.watbangkrainorkschool.ac.th 

 
 
 
 

- Facebook โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
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- ระบบประเมินผลการเรียน 
 

 
 
 
 

- โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 
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- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของสถานศึกษา 
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- โปรแกรม B2S (Bangkrainork Student Screening) ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน 
สื่อด้านดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ้เรื่อง การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน   
 
 
 
 
 
 
- สื่อการสอนเร่ืองการคัดแยกขยะ 
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3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

 

 

ศึกษาการเดินทางของเสียง โดยการประดิษฐ์โททรศัพท์สื่อสารและทดลองสนทนา 
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จัดการเรียนการสอนโดยการใช้

นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องคณิตศาสตร์คิดสนุก 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชั่วโมงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
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การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นชิ้นงานและสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นชิ้นงานและสื่อประกอบการ
เรียนรู้ 
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การศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

       
การบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

 

         
การบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        
การบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
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การบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาภาษาไทย 

     
การบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาการงานอาชีพ 

    
 

การบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงาน ชัดเจน มี
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ กำหนดเป้าหมาย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นนอนใช้เครื่องมื อ
การวัด และประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมาย มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลมีอำนาจจำแนก
กลุ่มเด็กอ่อน และเด็กเก่งเพื่อพัฒนาต่อยอด และพัฒนาการเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  รายงานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประชุมอภิปราย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา มีการทดสอบระดับคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

เครื่องมือการวัด และประเมินผู้เรียน 

 
 
 
 

        
 

เครื่องมือการวัด และประเมินผลผู้เรียนเหมาะสมกับเนื้อหา มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายบคุคล และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
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การตรวจสอบการวัด และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการติดตามนิเทศภายใน ให้ค าแนะน าและตรวจสอบวิธีการสอน การวัดผลของผู้เรียน 

เพื่อน าผลมาพัฒนาให้กับผู้เรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาโดยรู้แบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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 การวัด และการประเมินผลผู้เรียน 

- แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
- มีการทดสอบกลางภาค และปลายภาคทุกรายวิชา 

 

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนปลายภาค 
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
   

   
 
 
 

 

 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
  
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนชั้นเรียนและ
ช่วงชั้น มีการเข้าร่วม PLC (Professional Learning Community) เพ่ือวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือต่อยอดให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความสุข
ในการเรียน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการ PLC (Professional Learning Community) จะมีทั้งการ
พัฒนาครูผู้สอน และพัฒนาผู้เรียน โดยจะมีการร่วม PLC สองครั้งต่อสัปดาห์ จะมีการแลกเปลี่ยนสลับกัน
ไปเพื่อนำไปต่อยอดให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียนและแจ้งผลการเรียนให้ทราบ และสมุดรายงานผลการ
เรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนในชั้นอื่นต่อไป 

สอบวัดผลการอ่าน RT ป.1 
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                        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง ไตรยางศ์ ๓ หมู่ 
 
 
 

  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การใช้เครื่องหมาย ไม้ทัณฑฆาต 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุ 

 
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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