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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 256๓ 

โรงเรียนวัดสันติธรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ตั้ง  ม..3 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 เบอร์โทร 056-870127       
โทรสาร   -      Website   http://www.watsantithumschool.com    
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายวิทยา   ทองโสม  เบอร์โทร  089- 9442966  
จ านวนครูระดับข้ันพ้ืนฐานทั้งหมด 14  คน จ านวนครูระดับปฐมวัย   2  คน 
จ านวนครูครูอัตราจ้าง    -  คน   
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เขตบริการหมู่ที่ 2,3 และ4 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  3๒๐  คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย   5๗   คน   ระดับประถมศึกษา   16๙  คน 
และระดับมัธยมศึกษา ๙๔  คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
 
ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวยั 

โรงเรียนวัดสันติธรรมจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ รวม ๕๗ คน ครูผู้สอน
จ านวน ๒ คน ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงานดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ 
ภาพรวมเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้           

เด็กมีการชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๕๗ คน ต่ ากว่าเกณฑ์ ๑ คน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัว
ได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โดยมีงานอนามัยโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม จากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ข้อตกลงห้องเรียน ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0      
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ร่าเริงแจ่มใส อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน กล้าพูด กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปัน 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการ เคลื่อนไหว ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0         
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด ความพอเพียง      
มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้  การทักทาย 
การท างานร่วมกัน ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองและเป็น
สนใจหรือสงสัย  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองได้พบเจอ มีการคิดแก้ปัญหาตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ ได้ลงมือ
ทดลองวิทยาศาสตร์น้อย ท าให้สนใจกระตือรือร้น ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้   
มีทักษะการคิด และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีรูปแบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีแผนปฏิบัติที่น ามาจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ มีการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูสายปฐมวัยเข้ารับการอบรม สัมมนา จัด
สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน จัดสื่อ เทคโนโลยี 
อุปกรณ์อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
ประเมินงานเพื่อไปปรับปรุงพัฒนา 

มาตรฐาน ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในทุกด้าน

ให้เหมาะสมกับวัย สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข การจัด
กิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น การปฏิบัติจริงด้วยตนเองและเป็นรายกลุ่ม เดี่ยว กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ สันทนาการ 
มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากสภาพจริง และน าผลเด็กไปปรับปรุ งการและท าการวิจัย ด้วยเครื่องมือ              
ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยผู้ปกครอง         
มีส่วนร่วม ส่งผลให้โรงเรียนประเมินพัฒนาการเด็กได้ตามวุฒิภาวะ 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
         1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยและ
สุขนิสัยที่ดีแต่งกายสะอาด โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมตาม
โครงการ 
 2. เด็กมีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าซักถามสามารถใช้ชีวิต
และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุขเด็กปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
           3. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
           4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLC ตาม “โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับ
เดก็ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ e-Clip ” 
           5. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยและ
พัฒนาการ มีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ รักเอาใจใส่เด็ก เสียสละการท างานอย่างเต็มเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 
 6. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
          จุดที่ควรพัฒนา 
           1. เร่งจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีน้ าหนักและส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์และช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา
ด้านพัฒนาการด้านร่างกายให้เหมาะสมกับวัย  
 2. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 3. จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
 4. หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม น าความรู้ใหม่ทันสมัยน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก พัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย น ามาปรับใช้ในห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ผู้เรียนสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น การคิดค านวณ   

ได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สื่อสารได้อย่างเหมาะสม    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดปานกลาง
ซ่ึงต่ ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  และผลการทดสอบ NT ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา (๗.2๖) ตามล าดับ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีกริยามารยาท ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  รักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น โดยปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันต่อเนื่อง มีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริง 
แจ่มใส กล้าแสดงออกปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสังคม   

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

  สถานศึกษามียุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดเป้าประสงค์
และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   รายงานโครงการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง  ทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ      
มีสมรรถนะในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดเน้นของสถานศึกษา 
   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
เข้มแข็ง ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรอบด้าน จัดครูประจ า
รายวิชาตามความสามารได้เหมาะสม มีสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีความสะอาด 
ปลอดภัย และร่มรื่น 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตาม กคศ. ก าหนดและให้น า

ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ      
ประการณ์การสอนตามวิชาเอกหรือความช านาญในรายวิชาที่สอน และมีการแลกเปลี่ยนความคิด มีการ
ปรึกษาหารือ (PLC) กันในระหว่างสายชั้นสม่ าเสมอ 

  ครูผู้สอนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนและมีความมุ่งมั่น เสียสละ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเหมาะสมมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
ตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆและน าผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงผู้เรียนเสมอๆ 

จุดเด่น  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี รักการเรียนรู้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เหมาะสมกับระดับชั้น มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต มีจิตอาสา เอ้ือเฟ้ือในการอยู่ร่วมกัน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและตามความสนใจและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จุดควรพัฒนา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เน้นการสอนแบบActive Learning ทุกกลุ่มสาระ          
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียนให้มากข้ึน 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

รายการ            หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร             ก 
ข้อมูลพ้ืนฐาน             ๑ 
ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัย           ๑๓ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน          ๑๓
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ        ๑๖
มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      ๒๐ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม ระดับปฐมวัย       ๒๓  
ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                      ๒๕ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน          ๒๕
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ        ๓๓         
มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      ๔๐ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ๔๕ 
ภาคผนวก             ๔๖  
                



๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
โรงเรียนวัดสันติธรรม 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
ชือ่โรงเรียนวัดสันติธรรม 
ทีต่ั้ง  ม..3 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 เบอร์โทร 056-870127       
โทรสาร   -      Website   http://www.watsantithumschool.com    
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายวิทยา   ทองโสม  เบอร์โทร  089- 9442966  
จ านวนครูระดับข้ันพ้ืนฐานทั้งหมด 14  คน จ านวนครูระดับปฐมวัย   2  คน 
จ านวนครูครอัูตราจ้าง    -  คน   
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เขตบริการหมู่ที่ 2,3 และ4 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 3๒๒ คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 5๗  คน   ระดับประถมศึกษา 1๗๑ คน 
และระดับมัธยมศึกษา ๙๔ คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
2. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนหมู่บ้านรายล้อมรอบบริเวณโรงเรียนวัดสันติธรรม  
มีประชากรอาศัยอยู่จ านวนมาก ประมาณ ๒ ,๑๓๗ คน เพราะมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดีมาก                 
เช่นน้ าประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนนลาดยางและสถานที่ส าคัญ เช่นวัดสันติธรรม สถานีต ารวจ สถานี
อนามัย องค์การบริหารส่วนต าบลและโรงงานอุตสาหกรรม   อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ                  
ศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่ รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง   
เข้าพรรษาใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๖๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๖๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนขยายโอกาส 
  3.๑ สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีหมู่บ้านและสถานที่ราชการล้อมรอบ ผู้น าชุมชนและ

ผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เครื่องดนตรี
ไทย สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

  3.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู           
ศิษย์เก่า พ่อค้า คหบดีให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนและการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตของชุมชน 

  3.๓ วัดสันติธรรมให้การอุปถัมภ์ทั้งด้านวิทยากร จัดครูพระมาท าการสอนเป็นประจ า สถานี
ต ารวจต าบลหนองกรดให้การสนับสนุนเรื่องสารเสพติด กฎหมายเบื้องต้น กฎจราจร และความปลอดภัยในการ
เดินทางไปสถานศึกษา 

  3.๔ ชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการท าขนมไทย การจักสานไม้ไผ่ 
เตียงไมไ้ผ่ 

  3.5 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีผลกระทบในด้านการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

  3.๖ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฝากบุตรหลานไว้กับปู่ย่าตายาย เด็กจึงขาดความอบอุ่นและขาดการดูแล
อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง 

  3.๗ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา มีปัญหาด้านการติดตามการดูแลหลังเลิกเรียน 
3. ข้อมูลครูและบุคลากร 

จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 
ปีการศึกษา 2๕๖3 1 1๖ - - 2 

4. ข้อมูลผู้บริหาร 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายวิทยา   ทองโสม  เบอร์โทร  089- 9442966  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม สาขา บริหารการศกึษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 9  ธันวาคม ๒๕62  
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี  ๕  เดือน  
 



๓ 

 

๕. ข้อมูลข้าราชการครู 
ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายประสงค์  นามนนท์ ๕7 ๒7 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

สุขศึกษาและพลศึกษา   
ป.๑- ป.4 ,ป.6 
พละศึกษา ป.5,ม.1-ม.๓  
การงานอาชีพ ม.1-2 
ป้องกันทุจริต ม.2 
ลูกเสือ ม.1-3 
ชุมนุม ม.1-3 

18 

2 นางนงลักษณ์  เนียมเสวก 60 30 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

กศบ. การแนะแนว ภาษาองักฤษป.๑-5
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ป.1-5 
ลูกเสือ ม.1-3 
ชุมนุม ป.1-3 

 
 

18 

3 นางศศิวรรณ  แจ้งจิต 
 
 

60 30 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ คหกรรมศาสตร ์ ภาษาไทย ม.๑-๓  
การงาน ม.๓ 
สุขศึกษา ม.1-3 
ป้องกันทุจริต ม.3 
แนะแนว ม.2-3 
ลูกเสือ ม.1-3 
ชุมนุม ม.1-3 

 
 

18 

4 นางละมัย  เพญ็ธัญการ ๕9 ๓8 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ประถมศึกษา การงานอาชีพป.1-๖   
คณิตศาสตร์ป.4-5 
ลดเวลาเรียน ป.๔ 
แนะแนว ป.4 
ลุกเสือ ป.4-6 
ชุมนุม ป.4-6 

 
18 

 
 

5 นายชัชวาลย์  จิตรขุนทด 
 
 

๔7 ๒4 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.๖ ,ม.๑-๓ 
ทัศนศิลป์ ป.๔-๖ ,ม.1 
ลูกเสือ ม.1-3 
ชุมนุม ป.4-6 

 
๒๐ 

6 นางดุษณี  อุดมพรวัฒนะ ๕9 ๓7 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 
 

ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทยป.๑-3 
ลดเวลาเรียน ป.1 
ชุมนุม ป.1-3  
ลูกเสือ ป.1-3  

 
18 

7 นางอาริยา เหรยีญทอง 
 

51 ๒7 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 
 

กศ.ม การบริหาร
การศึกษา 

สังคมป.๔-6  
ประวัตฯิ ป.๔-6 
ป้องกันทุจริต ป.4-๖ 
สุขศึกษา ป.5 
ลดเวลาเรียน ป.4-๕ 
แนะแนว ป.5 
ลุกเสือ ป.4-6 
ชุมนุม ป.4-6 
 
 

 
 

18 



๔ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา/ปี 

8 นางสุนทรี  ดุลมา 60 40 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. การจัดการ
หลักสตูรและ
เรียนรู ้

อนุบาล 3 ๗๐ 

9 นางทิพย์สุพัศ  อินสุข 61 40 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

คบ. ปฐมวัย อนุบาล 2 18 

10 นางทิพรัตน์  สว่างศร ี
 

๕8 ๒6 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ประถมศึกษา ศิลปะ ป.1-3  
สังคม ป.3  
ประวัตฯิ ป.๓ 
ป้องกันทุจริต ป.1-3 
ลดเวลาเรียน ป.2-3 
แนะแนว ป.1-3 
ชุมนุม ป.1-3  
ลูกเสือ ป.1-3 

18 

11 นางสนธี  ศรีสังข ์
 

๕7 ๒6 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. นาฎศิลป ์ คณิตศาสตร์ ป.1-3 
นาฏศิลป์ ป.4-6 
ชุมนุม ป.1-3  
ลูกเสือ ป.1-3 

 
18 

12 นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร ๓9 11 ครูช านาญการ ศศ.บ 
ป.บัณทิต 

ดนตรี(สากล) เทคโนโลยี ป.๑-๔ 
ดนตรี ม.1-ม.๓ 
วิทยาการค านวณ ม.๑-๓ 
ลดเวลาเรียน ป.5 
ชุมนุม ม.1-3  
ลูกเสือ ป.4-6 
แนะแนว ม.๑ 

 
 

๒๔ 

13 
 

นางภาณุมาส จรยิไพสิฐ 51 ๑6 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๖, ม.1-3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ป.๖ ,ม.1-3 
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 

 
18 

14 นายทวิา นาคทิม ๔6 5 คร ู พธ.บ. 
ค.บ. 

สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.1-3
ภูมิศาสตร์ ม.1-3 
ประวัตฯิ ม.1 - ม.๓ 
ป้องกันทุจริต ม.1 
อาเซียน ม.1 
เทคโนโลยี ป.๕,๖ 
แนะแนว ม.๑ 
ลูกเสือ ป.1-3 ,ม.1-3 
ชุมนุม ม.1-3 

 
๔๐ 

15 น.ส.นันทรัตน์ คงคะชาต ิ ๓7 5 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.๑-ม.๓
ลูกเสือ ม.1-3 
ชุมนุม ม.1-3 

 
20 

16 น.ส.กุหลาบ  น้อยเอี่ยม 27 1 ครูผู้ช่วย คบ. 
 

ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-6 
ทัศนศิลป์ ม.2-3 
แนะแนว ป.6 
ลดเวลาเรียน ป.6 
ลุกเสือ ป.4-6 
ชุมนุม ป.4-6 

 
 

18 



๕ 

 

จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก    12    คน   คิดเป็นร้อยละ   75.00 
จ านวนครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก  4     คน   คิดเป็นร้อยละ   25.00 
 
ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ประสบการณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - 

6. ข้อมูลเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ วิชาเอก ภาระงานที่ปฏิบัติ 

1 นางสาวสิรยากร  จั่นบุญมี 4๕ ศศบ. บริหารธุรกิจการบัญชี ธุรการโรงเรียน 
2 นายสุนทร วิสุทธิ์ ๔๗ ม.6 - นักการภารโรง 

7. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 25๖๓ รวม 3๒2 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม 25๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 1 1๗ 11 2๘ 

อ.3 1 1๘ ๑1 2๙ 

รวม ๒ 3๕ 2๒ 5๗ 

ป.1 1 1๕ 1๕ ๓๐ 

ป.2 1 ๑1 ๑๖ ๒๗ 

ป.3 1 ๒๒ ๑๐ ๓๒ 

ป.4 1 ๘ 1๗ ๒๕ 

ป.5 1 ๑๘ 1๕ ๓๓ 

ป.6 1 1๑ 1๓ 24 
รวม 6 ๘๕ ๘๖ 1๗1 

ม.1 1 ๒๐ 1๑ ๓๑ 

ม.2 1 ๑๕ ๑๒ 27 

ม.3 1 22 14 36 
รวม 3 57 37 94 

รวมทั้งหมด ๑๑ 177 145 322 
 
 
 
 



๖ 

 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๑๔ หลัง   

อาคารเรียนแบบกรมสามัญ  ๐๐๔  ๑ หลัง    
อาคารเรียน๑๐๕/๒๖   ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน 
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน  
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๑ หลัง ๒๑ ห้องเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ ๓๑๒  ๑ หลัง 
อาคารอเนกประสงค์แบบ  ๒๐๓/๒๖ ๑ หลัง 
อาคารอเนกประสงค์แบบ  ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง 
บ้านพักครู  แบบ  กรมสามัญ              ๑ หลัง 
อาคารห้องสมุดสร้างเอง  ขนาด ๗x๙ เมตร ๑ หลัง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ๑ หลัง ๔ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ๑ หลัง  ๖ ห้อง 
ส้วมนักเรยีนแบบ สปช.๖๐๔/๒๘  ๑ หลัง ๔ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช.๖๐๔/๒๘  ๑ หลัง  ๔ ห้อง 
เรือนเพาะช าแบบ พ. ๑   ๑ หลัง 
ซุ้มพระ สร้างเอง    ๑ หลัง 
ถังน้ าซีเมนต์   ฝ.๓๓   ๑ ชุด   
ห้องเครื่องกรองน้ า   ๑ ห้อง 
เครื่องท าน้ าเย็น    ๒ เครื่อง 
 

9. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จา่ย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 1,297,437 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 700,475 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 596,962 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 9,300 งบอ่ืน ๆ (ระบุ) 9,300 

รวมรายรับ 1,306,737 รวมรายจ่าย 1,306,737 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 53.98 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 46.02 ของรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม  พุทธศักราช 256๓ 

 

ระดับชั้นประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 1๖0 1๖0 1๖0 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 1๒0 1๒0 1๒0 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

ปีละ 80 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
 -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
 -  กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040 ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160(4 นก.) 160(4 นก.) 160(4 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 
ศิลปะ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 
การงานอาชีพ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

ปีละ 200 ชั่วโมง(5 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
 -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
 -  กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี 
11. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๖๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 2,168  เล่ม 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๖๐ คน/ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 
19.86  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการ ๘ กลุ่มสาระ จ านวน ๘ ห้อง 
        ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน 22 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 22 เครื่อง 
   ใช้เพือ่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๑7 เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่ ป.4 –ม.3 
ในปีการศึกษาที่รายงาน จ านวน 1๗6 คน คิดเป็นร้อยละ 100   



๙ 

 

12. แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 1) ฟาร์มแกะ จังหวัดนครสวรรค์ 
 2) แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. ครอูอกแบบการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีหลากหลาย โดยใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เช่น โครงงาน  
3. ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งค าถาม 
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active  Learning  
4. กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถต่อหน้าสาธารณะชนด้วยความมั่นใจ 
5. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  NT   
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
4. ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมาให้ความรู้ และอบรมครูในเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน และโครงงาน 
5. พัฒนาครูให้สามารถน ากระบวนการ Active  Learning มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้มากๆ 
6. มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการที่ทันสมัยและอย่างเพียงพอกับบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดสันติธรรม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ           

การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบ PDCA 

 

 

 

 

 

                                                             

                           
                            
                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วงจร DEMING (PDCA) 
P = Plan การวางแผน 
D = Do     การปฏิบัติ 
C  =  Check การตรวจสอบ 
A = Action การปรับปรุงแก้ไข 

โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนวัดสันติธรรม 

SPIRIT น ้ำใจที่แสดงออกถึงควำมมุ่งมั่น ศรัทธำในหมู่คณะ 
S=Staffing กำรจัดคนเข้ำท้ำงำน 
P=Planning กำรวำงแผน 
I=Ideology อุดมกำรณ์ 
R=Reporting กำรประเมินงำน/กำรเสนอรำยงำน 
I=Information สำรสนเทศ 
T=Team/Technology  กำรสร้ำงทีมงำน/ 
                      กำรน้ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำร 
 

แบบวงจร  PDCA 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายวิทยา     ทองโสม 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สพป.นว.1 

นางภาณุมาศ  จริยไพสิฐ 
 
 

นายชัชวาลย์   จิตรขุนทด 
 

นายวิทยา   ทองโสม นายประสงค์   นามนนท ์

กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริม
วิชาการ 

นางภาณุมาศ  จริยไพสิฐ 
 
 

กลุ่มงานวจิัยและพัฒนาสือ่ฯ 
 

นางศศิวรรณ  แจ้งจิต 
 

กลุ่มงานประเมนิมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพ

การศึกษา 
นางทิพรัตน์   สว่างศรี 

 

กลุ่มงานบริหารสินทรัพย ์
 

นายทิวา    นาคทิม 

กลุ่มงานนโยบาลและแผน 
 

นายชัชวาลย์   จิตรขุนทด 
 

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายทิวา    นาคทิม 

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง 
 

นายวิทยา   ทองโสม 

กลุ่มงานส่งเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 

นายประสงค์   นามนนท ์

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
 

นายประสงค์   นามนนท ์

 

กลุ่มอ านวยการ 
 

นายประสงค์   นามนนท ์

กลุ่มงานอาคารสถานที ่
และสิ่งแวดล้อม 

นายประสงค์  นามนนท ์

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 

นายประสงค์   นามนนท ์

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดสันติธรรม 



๑๒ 

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ปรัชญา เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ และเป้ประสงค์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวัดสันติธรรม จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและการเรียนรู้มีกระบวนการคิด               
มีนิสัยรักการท างาน สุขภาพกายจิตที่ดี ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภูมิใจในท้องถิ่นและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพ่ือให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
พันธกิจ 

 ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสันติธรรมจัดการศึกษา ๓ ระดับ 
๑.ระดับก่อนประถมศึกษา  แบ่งออกเป็น 

อนุบาล  ๒ กลุ่มอายุ  ๔–๕   ปี   
อนุบาล  ๓ กลุ่มอายุ  ๕–๖   ปี 

๒.ระดับประถมศึกษา  เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

 
ปรัชญา  
 “ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ”  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 
ค าขวัญของโรงเรียน 
 “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่ใจคุณธรรม” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
 “ดนตรี  คุณธรรม  กีฬา” 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “วินัยเลิศล้ า  งดงามมารยาท” 
 
อักษรย่อประจ าโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดสันติธรรมใช้อักษรย่อ  ส.ธ. 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 เขียว – เหลือง 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
                    

                 
 



๑๓ 

 

ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ที ่ มาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  

ระดับคุณภาพประกันภายใน  
(ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ดี,ปานกลาง,ก าลังพัฒนา) 

๑ คุณภาพของเด็ก    ดีเลิศ 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๓ กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผล ดีเลิศ 
 

ผลการด าเนินการ  
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๑. เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
ระดับดเีลิศ 
 
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ๘0) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กด้านร่างกาย 
๑. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมกับวัย มีการควบคุมให้เด็กดื่มนม
ครบถ้วน ทุกวัน ทุกคน มีการชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายทุกวัน มีกฎกติกา ข้อตกลงให้เด็กดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถและ
สนับสนุนการเข้าร่วมกีฬาสีของโรงเรียนและกีฬา
ระดับกลุ่ม ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกรดที่ดูแลสุขภาพ
อนามัยเด็กโดยการมาตรวจฟันให้เด็กเป็นประจ าทุก
ปี เด็กทุกคนต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน
อาหาร ล้างมือทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ า ห้องส้วม 
แปรงฟันฟันทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร
กลางวัน  

๑. เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง  
 
เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 
   

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจ าตัวเด็ก  บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

ปริมาณที่มากพอ และถูกสุขลักษณะกับวัยของเด็ก 
 
 



๑๔ 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ด ี
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๒. เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ระดับ ดี  
 
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ๘0) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ 
๒. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝัง
ให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่  ครู  
โดยการจัดกิจกรรมส าคัญทางศาสนา  เช่นวันไหว้ครู  วัน
แม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ  วันเข้าพรรษา ปลูกฝังให้เด็ก
มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของได้ส่งคืน มีความอดทน  
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิจกรรมด้าน
ศิลปะ การปั้น การวาดภากระบายสี  การฉีก ตัด ปะ 
เพ่ือสร้างจินตนาการและอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมด้วยความสนใจ และสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนทั้งในและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมร้อง เล่น 
เต้นร า ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์  
สูงกว่าเป้าหมาย ดี 
   

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจ าตัวเด็ก  บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์ กล้าพูดกล้าแสดงออกได้เหมาะสม

กับวุฒิภาวะ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
ผลการประเมนิตนเอง ระดับคุณภาพ : ดี 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
๓. เด็กร้อยละ ๘๐ มี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
สังคมระดับ ดี  
 
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ๘0) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านสังคม 
๓. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม มีวินัยในตนเอง ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ดูแลรักษาความสะอาด ช่วยเหลือ
แบ่งปัน ท างานร่วมกับเพ่ือน รู้จักการเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ช่วยปิดน้ าปิดไฟ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย กล่าวขอบคุณ ขอโทษและยืนตรงเมื่อได้ยิน
เสียงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๓. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
สังคม  
สูงกว่าเป้าหมาย ดี 
   

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจ าตัวเด็ก  บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และปฏิบัติตามข้อตกลง 



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดี 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๔. เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ระดับ ดี  
 
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ๘0) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญา 
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต การคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ กล้า
ซักถาม ค้นหาค าตอบ ให้เด็กมีทักษะทางภาษา โดย
ให้เล่านิทาน อ่านนิทาน สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ เช่น ฉีกตัดปะ  การปั้นดิน
น้ ามัน เป็นต้น 

๔. เด็กมีพัฒนาการด้านด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้   
สูงกว่าเป้าหมาย  ดี  

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจ าตัวเด็ก  บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 

 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้  ตัดสินใจเรื่องง่ายๆและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๑. ครูร้อยละ ๘0 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบท
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
โรงเรียน นโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด 
และนโยบายโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. สอบถามความต้องการพัฒนา
สถานศึกษาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  เด็ก ครู และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรม 
๓. วิเคราะห์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ฯ ๒0 ปี  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดความต้องการของชุมชน และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๔. ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจ 
๕. น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสู่การปฏิบัติ 
 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิน่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
โรงเรียน นโยบายหน่วยงานตน้สังกัด 
และนโยบายโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 
เป็นไปตามเป้าหมาย  ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการจัด
ประสบการณ์  การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้                

เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ที่โรงเรียนต้องด าเนินตามนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗ 

 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   

 ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

 ๒. ครูและบุคลากรร้อยละ 
๘0 ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการสอนปฐมวัย ดังนี้ 
(๑) ส ารวจความต้องการของคร ู
(๒) พัฒนาครูทุกคนด้านวิชาการความรู้ความสามารถในการสอน
และ ด้านคณุธรรม 
(๓) จัดกิจกรรมการจัดการความรูK้M(Knowledge 
Management) 
(๔) จัดให้ชุมชนแห่งการเรยีนรู้วิชาชีพ PLCจัดชั่วโมง มีการ
แลกเปลีย่นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน 
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทกุปัญหา  
(๕) สร้างขวัญ ก าลังใจ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของครู  
(๖) ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้รางวัล 

๑. ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการครู
และสถานศึกษา  
๒. ครูได้รับการยกย่อง
ชมเชย 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก วุฒิการศึกษา สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการ
จัดประสบการณ์  การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การด าเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

๒. เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเด็กจ านวนมาก ท าให้การพัฒนาด้านกายภาพมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดประสบการณ์ของเด็ก จึงต้องพัฒนาในช่วงปิดเรียนและต้องท าอย่างรวดเร็ว 

 
มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
 ๓. ครูร้อยละ ๘0 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบ PLCสนทนาเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดให้มีการด าเนินการ 
๑. การอบรมสมัมนาตามความต้องการ
ของตนเองหรืออบรมตรงกับวิชาเอก หรือ
ที่มีเนื้อหาตรงกับการสอนของตนเองและ
สพฐ. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ 
๒. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้แบบPLC 
ร่วมสนทนา เพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีน
การสอนของตนเอง  

 ๓. ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบ PLCสนทนาเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม    ภาพถ่าย  วุฒิบัตร  
 
แนวทางการพัฒนา 

 ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
 
 



๑๘ 

 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  

   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

 ๔. ครูร้อยละ ๘0 จัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดังนี้ 
(๑) ส ารวจความต้องการของเด็ก 
(๒) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้
ปลอดภัย สะอาด เหมือนบ้าน 
(3) จัดหาสื่อได้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
(๔) จัดสื่อได้เพียงพอกับจ านวนเด็กในห้อง  

๑. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
มีของเล่นตามมุมประสบการณ์ 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้  
๒.เด็กมีความสุขกับการจัด
ประสบการณ์ในห้องเรียนเป็นอย่าง
มาก  
เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการจัดประสบการณ์  
การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมวัย 

 
แนวทางการพัฒนา 
จัดหาสื่อเพ่ิมมากขึ้น เป็นสื่อที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดของเด็ก 

 
มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
       ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
๕. ครูร้อยละ ๘0 จัดให้มี
บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 
 
  

โรงเรียนได้ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและ
สื่อสารการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ดังนี ้
๑. จัดหาวสัดุและอุปกรณ์ สื่อการเรียนรูจ้ัดระบบ
ในห้องปฐมวัย 
๒.จัดระบบอินเทอรเ์น็ต สถานีโทรทัศน์ของ
โรงเรียน DLTV ให้ครู เด็กได้มีเวทคีนเก่ง สื่อสาร
เรื่องราว กับบุคลากรในโรงเรียน 
๓. มีมมุหนังสือส าหรับเด็ก  
๔. จัดระบบการบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมโดยมกีารระดม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้บริการสือ่เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ สนับสนุนจัดประสบการณ์และพัฒนา
คร ู
 

๑. มีคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนที่
ใช้คอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการจัด
ประสบการณ์  การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดหาคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ 



๑๙ 

 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๖. ครูร้อยละ ๘0 มรีะบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
  

๖. ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๖. ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 
 เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-ปฏิทิน คู่มือครูและบุคลากร-แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล   -รายงานโครงการ/กิจกรรม  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อมกายภาพเชิงประจักษ์ -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บันทึกการประชุมอบรม สัมมนา 
บันทึกการประชุม PLC ระบบสารสนเทศในโรงเรียน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฯลฯ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การด าเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

๒. เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเด็กจ านวนมาก ท าให้การพัฒนาด้านกายภาพมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดประสบการณ์ของเด็ก จึงต้องพัฒนาในช่วงปิดเรียนและต้องท าอย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 



๒๐ 

 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
๑. ครูทุกคนมีการจัดประสบการณ์
ตรงตามหลักสูตรปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกระบวนการคิดและลง
มือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 (ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ๘0) 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้น
ความส าคัญของการพัฒนาในทุก ๆ
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตเพ่ือสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  
 

๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘0 ได้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ได้ประสบการณ์
ตรงตามหลักสูตรปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
       
เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  มุมประสบการณ์  แบบบันทึกการพัฒนาของเด็ก รายงานผลการประเมิน
ตนเอง การจัดกิจวัตรประจ าวัน ผลงานนักเรียน หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
แนวทางการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

การด าเนินชีวิต มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจ า
วันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 



๒๑ 

 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
๒. เด็กร้อยละ ๘0 ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ๘0) 

มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง และเป็นรายกลุ่ม เพ่ือพัฒนา
เด็กให้เกิดความมีน้ าใจ ความ
สามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย 
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

๒. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  :  มุมประสบการณ์  แบบบันทึกการพัฒนาของเด็ก รายงานผลการประเมิน
ตนเอง การจัดกิจวัตรประจ าวัน ผลงานนักเรียน หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

แนวทางการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

การด าเนินชีวิต มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
มาตรฐาน ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
๓. ครูร้อยละ ๙0 มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 

ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส กว้างขวาง
พอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมี
สื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
ของเด็ก  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

๓. ครูร้อยละ ๙0 มี 
การบริหารจัดการชั้น 
เรียนเชิงบวก  
 
เป็นไปตามเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  แผนการจัดประสบการณ์  บรรยากาศห้องเรียน มุมประสบการณ์  แบบ
บันทึกการพัฒนาของเด็ก รายงานผลการประเมินตนเอง การจัดกิจวัตรประจ าวัน หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนา 
           จัดบรรยากาศห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 



๒๒ 

 

มาตรฐาน ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
๔. เด็กร้อยละ ๑00 ได้รับการ

ประเมินพัฒนาการให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 

โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
จัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือที่
หลากหลายเช่น การสังเกต การ
สอบถาม การส ารวจ และการ
วิเคราะห์ ผลการพัฒนาของเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อน า
ผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก และน าผลพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน มีการประเมินผล 
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๔. เด็กร้อยละ ๑00 ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
    เป็นไปตามเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก รายงานผล
การประเมินตนเอง 
 

แนวทางการพัฒนา 
มีเป้าหมายในการจัดการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมการประเมินผลที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพดีเลิศ 



๒๓ 

 

โรงเรียนวัดสันติธรรมจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ รวม ๕๗ คน ครูผู้สอน
จ านวน ๒ คน ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงานดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ  

ภาพรวมเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้           
เด็กมีการชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๕๗ คน ต่ ากว่าเกณฑ์ ๑ คน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัว
ได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โดยมีงานอนามัยโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม จากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ข้อตกลงห้องเรียน ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0      
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ร่าเริงแจ่มใส อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน กล้ าพูด กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปัน 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการ เคลื่อนไหว ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0         
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด ความพอเพียง      
มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้  การทักทาย 
การท างานร่วมกัน ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองและเป็น
สนใจหรือสงสัย  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองได้พบเจอ มีการคิดแก้ปัญหาตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ ได้ลงมือ
ทดลองวิทยาศาสตร์น้อย ท าให้สนใจกระตือรือร้น ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘0 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้   
มีทักษะการคิด และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  

มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีแผนปฏิบัติที่น ามาจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ มีการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูสายปฐมวัยเข้ารับการอบรม สัมมนา จัด
สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน จัดสื่อ เทคโนโลยี 
อุปกรณ์อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
ประเมินงานเพื่อไปปรับปรุงพัฒนา 
มาตรฐาน ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในทุกด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข การจัด
กิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น การปฏิบัติจริงด้วยตนเองและเป็นรายกลุ่ม เดี่ยว กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ สันทนาการ 
มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากสภาพจริง และน าผลเด็กไปปรับปรุ งการและท าการวิจัย ด้วยเครื่องมือ              
ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยผู้ปกครอง         
มีส่วนร่วม ส่งผลให้โรงเรียนประเมินพัฒนาการเด็กได้ตามวุฒิภาวะ 
 
จุดเด่น 



๒๔ 

 

         1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยและ
สุขนิสัยที่ดีแต่งกายสะอาด โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมตาม
โครงการ 
 2. เด็กมีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าซักถามสามารถใช้ชีวิต
และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุขเด็กปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
           3. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
           4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLC ตาม “โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับ
เดก็ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ e-Clip ” 
           5. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยและ
พัฒนาการ มีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ รักเอาใจใส่เด็ก เสียสละการท างานอย่างเต็มเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 
 6. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
           1. เร่งจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีน้ าหนักและส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์และช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา
ด้านพัฒนาการด้านร่างกายให้เหมาะสมกับวัย  
 2. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 3. จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
 4. หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม น าความรู้ใหม่ทันสมัยน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก พัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย น ามาปรับใช้ในห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   



๒๕ 

 

  
ที ่ มาตรฐานสถานศึกษา ระดับคุณภาพ    
1 คุณภาพของผู้เรียน      ดีเลิศ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ผลสรุป ยอดเยี่ยม 
 

ผลการด าเนินการ  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย และการคิดค านวณอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย และ
การคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมาย
สถานศึกษาก าหนดในระดับดี   
 
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ75) 

1. จัดท าหลักสตูรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีสอดแทรกความเป็นท้องถิ่น อาเซียน 
มาตรฐานสากล และจดุเน้นตามยทุธศาสตร์การศึกษา
ระดับชาติ  
2. พัฒนาครูทุกคนด้านวิชาการและด้านคุณธรรม ให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธสีอนด้วยกระบวนการ 
PLC ตามสายชั้น ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และตามกลุ่ม
สมัครใจ ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสตูร  
3. จัดท าโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและศักยภาพนักเรยีนสู่
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนานักเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขยีน 
และการคิดค านวณอย่างหลายหลาย 
5. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆให้มาก
ขึ้น 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาไทย  
ระดับปานกลาง  ร้อยละ ๖๔.๗๘ 
 
  

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอา้งอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : ข้อมูลจาก -ปพ.5 การประเมินสมรรถนะนักเรียน -การทดสอบการอ่านเขียนของ สพป.นว.1   
-ผลงานนักเรยีน -การประเมินทักษะการอ่านเขียน  รายห้องเรียน รายชั้นเรียนและสรุปผลการประเมนินักเรียนของโรงเรียน วัดสันติธรรม   
-รายงานโครง การกจิกรรม  แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ -ภาพกิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน ในแต่ละสายชั้นครูผู้สอนร่วมกันจัดท าสื่อ นวัตกรรมการอ่านและ            
การเขียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษา 

3. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งสืบค้น อาทิ  เช่น  ห้องสมุด           
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนน านักเรียนแต่ละสายชั้นน านักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 

4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีความ 
สามารถในการเข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มากข้ึน  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



๒๖ 

 
         2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ :ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๒. ผู้เรียนทุกช้ัน (ร้อยละ 75)  
มีโครงงาน หรือผลงานนักเรียนท่ีแสดง
ถึงมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา
ได้ ในระดับดี   
 
 (ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ 75) 

1. จัดท าโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ใหค้รูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน ในลักษณะ Active Learning ใน
รูปแบบต่าง ๆ ของแต่กลุม่สาระการเรยีนรู้และในแตล่ะ
ระดับชั้น ท่ีมีรูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนเป็นผูม้ีบทบาทในการเรยีนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถสรา้งองค์ความรู้ใหม่ โดยครูเป็นผู้ช้ีแนะช้ีน า อาทิ
เช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 
Learning) การเรียนรูเ้ชิงประสบการ (Experiential 
Learning) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning)  
การเรยีนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning)การเรียนรู้จากการสืบคน้ (Inquiry-Based 
Learningและการรู้แบบ BBL (Bearn-Based Learning)   
2. เปิดรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับวัย รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  เพื่อการ
สื่อสาร กิจกรรมเสริมทักษะการเรยีนรู้วิทย์-คณติ กิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ให้สูงข้ึนและเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

2.ผูเ้รียนทุกช้ันเฉลี่ย  ( ร้อยละ 
88.89) มคีวามสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้  ในระดับดีเลิศ 
 

 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -แบบสรุปข้อมูลการประเมินการคิดวิเคราะห์ (ปพ.5 สมรรถนะหลักสตูร รายห้องเรียน)  
-แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม -ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์   โครงงาน   ผังความคิด    บันทึกการอ่าน-สมุดเลม่เล็ก 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต -โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน –ผลการประเมินอ่านคดิวเิคราะห์ เขียน ของสพป.นว.1        
-ผลงานนักเรยีนเกี่ยวกับการสืบคน้ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ โครงงานนักเรียน  -แบบการประเมินการอา่นคิดวิเคราะห์ เขียน รายบุคคล      
- สรุปโครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงให้กับนักเรียนและบูรณาการตัวชี้วัดในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบตั้งสมมติฐาน 
๓. ฝึกการหาค าตอบแล้วน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
๔. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
๕. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



๒๗ 

 
3. ความสามารถในสร้างนวัตกรรม 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๓. ผู้เรียนชั้น ป.๔ - ม.๓ ร้อยละ 
60 สามารถสร้างนวัตกรรม 
ในระดับดี   
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ60) 

1. เปิดภาคเรียนที่ 1 คัดกรอง
นักเรียน  
2. ส ารวจนักเรียนที่ต้องการพัฒนา
ความสามารถพิเศษ 
3. จัดกลุ่มนักเรียนชุมนุมสนใจ
พัฒนาความสามารถตนเองชั่วโมง
ชุมนุม  
กิจกรรมระบบดูนักเรียน 
4. พัฒนานักเรียนในชั่วโมงเรียน  
ชั่วโมงสนใจยามว่าง  ชั่วโมงชมุนุม 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้าง
นวัตกรรมกับการเรียนการสอนปกติ  
6. ส่งนักเรียนเข้าแข่งกิจกรรมตาม
ความถนัดและความวาสมารถพิเศษ 
7. ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมการ  
8. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรม เช่นโครงงาน ,ชิ้นงาน
ผู้เรียน 
 

๓. ผู้เรียนชั้น ป.๔ - ม.๓ ร้อยละ 
๘๘.๐0สามารถสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับดีเลิศ  
  
 (สูงกว่าเป้าหมาย) 
 
 

 เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -นวัตกรรม  โครงงาน สิ่งประดิษฐ์  งานกลุ่มหรือบคุคล   -ภาพกิจกรรม 
 -สังเกต  ผลงานนักเรียน –โครงงานการสอนแบบSTEM - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รยีน 

แนวทางการพัฒนา   
 

1. ขยายแนวทางการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนอย่างคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าพัฒนาตามความสามารถและความสนใจในกิจกรรมชุมนุม 
3. ส่งเสริมฝึกทักษะการอาชีพตามความสนใจ 
4. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ 
5   ส่งเสริมการน าไปใช้และเผยแพร่ 
6.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



๒๘ 

 
                4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหมาะสมตามระดับชั้น และปลอดภัย 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
4. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามระดับชั้น และปลอดภัย 
  

1. จัดกลุ่มสนใจและพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสนใจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เปิดและเพ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติม
คอมพิวเตอร์ในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. บูรณาการจัดการเรียนรู้ใน8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นอกเวลาเรียน 
5. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ 
ต่าง ๆ 
 

4. ผู้เรียน ร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ความสามารถในการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้ สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
สังคม การท างานได้อย่างเหมาะสม
ตามระดับชั้น และปลอดภัยในระดับ
ยอดเยี่ยม 
  
 
  
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ : -ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลงาน
นักเรียนจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ –แผนการจัดการเรียนรู้ –บันทึกหลังสอน  -สรุปกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  -สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 
แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย  
 ๒. สรุปกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. พัฒนาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
4. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มือคุณภาพทันสมัย 
5. ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้และท างานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



๒๙ 

 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3  
                                      ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

แนวทางการพัฒนา 
 1.ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษวิเคราะห์
ตัวชีว้ัดที่มีปญัหากับผู้เรียนมาศึกษาและวางแผนพัฒนา 

2.ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ ร่วม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเขม้ขน้ 

3.จัดน าข้อสอบ NT ในปีกอ่นมาพัฒนาสอนเสรมิ 
4.ใชโ้ครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมาสนับสนุนการท างานของครู 

 5.ด าเนนิการสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
5.1 ผู้เรียนร้อยละ 60 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
มีระดับผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป   
5.2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ 
NT ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ 
 
สูงกว่าในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา  
  

1. จัดท าโครงการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน เพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ศักยภาพนักเรยีนสูม่าตรฐานสากล 
2. จัดท ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน ใน
ลักษณะ Active Learning ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้
และในแตล่ะระดับช้ัน ทีม่ีรูปแบบและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เนน้ให้
ผู้เรยีนเป็นผูม้ีบทบาทในการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยครูเป็นผู้ช้ีแนะช้ีน า 
อาทิเช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน (Activity-Based Learning) การ
เรียนรู้เชิงประสบการ (Experiential 
Learning) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning)  
การเรยีนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด (Thinking Based Learning)การ
เรียนรูจ้ากการสืบค้น (Inquiry-
Based Learning)  และการรู้แบบ 
BBL (Bearn-Based Learning)   
 

5.1 ผู้เรียนร้อยละ ๖๐.๓๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมี
ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
5.2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สูงกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้ง ๒ ด้าน (ค่าเฉลี่ย+๗.2๖)  
ปี ๒๕๖๒ 
     

 
ปี ๒๕๖๓ 

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -ผลการสอบปลายปีของนักเรียนทุกช้ัน –ผลการสอบ NT นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๓ ป2ี56๒และ๒๕๖๓  



๓๐ 

 
๖. ความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ :ยอดเยี่ยม 

คา่เป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 
 6. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และมี
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพเหมาะสมกับวัย 
ในระดับดี   
 
 
  

1. บูรณาการงานอาชีพในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ  
2. จัดให้มีชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ
เกี่ยวกับการสร้างานพ้ืนฐานอาชีพ 
3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ 
ต่าง ๆ   
๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 6. ผู้เรียน ร้อยละ 87.69 มีความรู้และมี
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพเหมาะสมกับวัย 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

ปีการศึกษา ผลต่าง 

256๒ 256๓ 

74 87.69 13.69 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : โครงการฝึกอาชีพ  ภาพการฝึกอาชีพ    กิจกรรมสหกรณ์   ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การแนะแนวผู้เรียน   สรุปโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ   สรุปโครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
3. โครงการพัฒนาทักษะสู่อาชีพ 
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ใช้กิจกรรมชุมนุมมาฝึกทักษะแก่ผู้เรียน 
6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอชีพประชุม PLC ร่วมกันเพ่ือส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น 
7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรยีน ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



๓๑ 

 

 
1. ความประพฤติด้านการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามค่านิยมหลัก 

๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยยอมรับเหตุผลความคิดเห็นชองผู้อื่น 

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๔. การมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี โดยมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ รักษาสุขภาพของ 

ตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
๕. การมีส่วนร่วมและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๖. มีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและชุมชน ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



๓๒ 

 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ :ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 
ประการ ในระดับดีเลศิ 
2. ผู้เรียนร้อยละ  80 มสี่วนร่วมและมีความ
ภาคถูมิใจในการร่วมกิจกรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยใน
ระดับดีเลศิ   
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม /ทางความคิด โดยยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นชองผู้อื่น และมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ในระดับดเีลิศ  
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมที่ดี โดยมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์ รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี ในระดับดีเลศิ 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมและมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตร ีกีฬา 
ในระดับดเีลิศ 
๖. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาช่วยงาน
โรงเรียนและชุมชน ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมในระดับดีเลศิ 
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ80) 

1. เก็บข้อมูลจาการสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม นักเรยีน ถึงพฤติกรรม
นักเรียนโดยครูประจ าช้ัน 
2. พัฒนาลักษณะนิสยันักเรยีน โดย 
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ บรูณาการในกิจกรรม
ประจ าวัน เช่น การเคารพธงชาติ การสวด
มนต์ ฯลฯ  และจัดโครงการ กิจกรรม 
3. ครูทุกคนบรูณาการการสร้างคณุธรรม
กับการสอนรายวิชาตนเอง 
4. ประเมินพฤติกรรมโดยครูประจ าช้ัน 
ประจ าวิชา 
5. จัดโครงการ กิจกรรม ได้แก ่
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน 
โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
โครงการส่งเสริมศลิปะ  ดนตรีและกีฬา จัด
กิจกรรมชุมนมุตามความสนใจของผู้เรียน 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
หลัก 12 ประการ ในระดับในระดบัดีเลิศ   
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มสี่วนร่วมและมี
ความภาคถูมิใจในการร่วมกจิกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น เห็นคุณค่าเกีย่วกับ
ภูมิปัญญาไทย 
ในระดับยอดเยี่ยม  
3. ผู้เรียน ร้อยละ ๙๕ สามารถยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม /ทางความคิด 
โดยยอมรับเหตุผลความคิดเห็นชองผู้อื่น 
และมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีในระดบัยอด
เยี่ยม  
4. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มสีุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี โดยมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ รักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตใหด้ีในระดับดีเลิศ 
๕. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มสี่วนร่วมและมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตร ีกีฬา
ในระดับดเีลิศ 
๖. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มจีิตอาสา
ช่วยงานโรงเรียนและชุมชน ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ในระดับดเีลิศ  
(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์: -ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (สรปุข้อมลูจาก ปพ.5 และการประเมินการ
ปฏิบัติจริง)  - ผลการประเมิน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยมของโรงเรียน  -สรุปโครงการ กิจกรรม ปี 256๓ เช่น. กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิตและการส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมนักเรยีน   การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา   กิจกรรมวันส าคัญตา่งๆเช่นวันพ่อ วันแม่ วันเข้าพรรษา  
วันส าคัญทางศาสนา   ส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 8. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ    ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
2. โครงการส่งเสริมศลิปะ  ดนตรีและกีฬา 
3. โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4. โครงการพัฒนาสู่อาชีพ 
5. กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
6. กิจวันส าคัญต่างๆเช่น วันพ่อ  วันแม่ วันส าคัญทางศาสนา   
7. กิจกรรมสภานักเรียน 
8. กิจกรรมจติอาสา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๓ 

 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานโรงเรียน 
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และ
นโยบายโรงเรียนต้นแบบต่างๆ ของ
โรงเรียนในระดับดี   

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1. สอบถามความต้องการพัฒนา
สถานศึกษาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  นักเรียน ครู 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ SWOT  
3. วิเคราะห์สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
20 ปี  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดความต้องการของชุมชน และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจ 
5. จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรม 
6. น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสู่การปฏิบัติ 
 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานโรงเรียน นโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด และนโยบาย
รัฐบาลและโรงเรียนต้นแบบต่างๆ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อ
เหตุการณ์ ในระดับดีเลิศ  
 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์: แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา -บันทึกการประชุม- โครงการพัฒนาระบบกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -โครงการ
สัมพันธ์ชมุชน -โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  -บันทึกการนิเทศ ติดตามของเขต 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. บูรณาการตัวชี้วัดโครงการกิจกรรมที่จ าเป็น ส าคัญ ที่โรงเรียนต้องด าเนินตามนโยบายอย่างเป็น 

รูปธรรม 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๔ 

 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และกจิกรรมประกันคุณภาพภายใน อย่างเป็นระบบ 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน อย่างเป็นระบบ ใน
ระดับดี    

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนชัดเจน ได้แก่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาจาก
บุคคลที่ส่วนร่วมอย่างหลากหลาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ความสอดคลองคล้อง
นโยบาย จุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัด จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา จัดท าปฏิทิน คู่มือครู
และบุคลากร การด าเนินการของโรงเรียน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
5. ด าเนินงานตาม โครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ   
เช่น โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน  
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา  
7. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
8. ปรับปรุง มาตรฐานสถานศึกษา  ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
9. เปิดโอการให้ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
10. ประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย 
11. มีการก ากับ นิเทศ ติดตามการท างานของเขตพ้ืนที่ 
12. น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน อย่างเป็นระบบ  
 

 (สูงกว่าเป้าหมาย) 
 

 เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ผลการนิเทศติดตาม  บันทึกสมุดเยี่ยมของศน.ประจ ากลุ่ม  บันทึกการประชุมครู 
ภาพการปรึกษา PLC  

 
แนวทางการพัฒนา 

 1. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การด าเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

2. น าผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  
 3. ส่งเสริมการจัดห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น 
 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๕ 

 
              ๓. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

 3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายในระดับ ดี 

1. พัฒนา ประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเช่น รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาญีปุ่น่ 
วิทยาค านวณ    
2. ประชุม อบรม สัมมนา ครูและ
บุคลากรทุกคน เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ประชุมPLC  
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ร่มรื่น สะอาด  เช่นห้องเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบให้สวยงาม
และปลอดภัย 
4. จัดหา ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์และสื่อ
การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยีให้ครบทุกห้องเรียน 
จัดหนังสือในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
5. พัฒนานักเรียนทุกด้าน เช่นด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม 

 3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ในระดับดีเลิศ 
 
(สงูกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ : หลักสูตรสถานศึกษา   แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มาตรการศึกษาของ
สถานศึกษา  โครงการพันาระบบประกันคุณภาพภายใน ภาพกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ – แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

 

 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาห้องเรียนพิเศษต่างๆ  ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือสอดรับกับ มาตรฐานสถานศึกษาและส่งนักเรียนเข้า

เรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  
2. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
3. สถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
4.  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
5. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๖ 

 
๔. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ  

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

 4. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การสอน  ดังนี้ 
1. ส ารวจความต้องการของครู 
2. พัฒนาครูทุกคนด้านวิชาการความรู้
ความสามารถในการสอนและ ด้านคุณธรรม 
3. จัดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC มี
การแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทุกปัญหา  
4. สร้างขวัญ ก าลังใจ นิเทศ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของครู  
5. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้รางวัล 
 

4.1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการครูและสถานศึกษา     
ร้อยละ  100 ในระดับยอดเยี่ยม 
4.2. ครูได้รับการยกย่องชมเชย 
ดังเอกสารภาคผนวก 
 
   (เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์: โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่มืออาชีพ  ภาพการประชุม PLC  ในตอนเช้าก่อนเข้าสอน วุฒิบัตรการอบรม  เกียรติบัตรครู 

 
แนวทางการพัฒนา 
1. น ากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ 
4. ภาพการประชุม PLC  ในตอนเช้าก่อนเข้าสอน 
5. รายงานการเข้าอบรมของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๗ 

 
๕. การวางแผนและด าเนินงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร่มรื่น สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย ในระดับดีเลิศ 
.   

โรงเรียนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน โดย  
1. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  เช่น จัดหาเครื่อง
เล่นสนาม ปรับสนามเด็กเล่น สนามหญ้า
ธรรมชาติ  
3. จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
สื่อการเรียนรู้ ที่เพียงพอและหลากหลาย สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน  
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นในห้องเรียน
อย่างเพียงพอ เช่น  TV ป้ายเทศ อุปกรณ์
เครื่องใช้  ฯลฯ 
5. ปรับปรุงมุมเพ่ือสุขภาพ เช่น พ้ืนที่ส าหรับ
การแปรงฟันล้างมือและท าความสะอาด
พร้อม อุปกรณ์ท าความสะอาดที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก 
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่
และ 
เพ่ิมจ านวนไฟฟ้าส่องสว่าง 
7.ปรับปรุง สร้างที่ล้างจาน ในโรงอาหารให้
สะอาด  ระบบไฟฟ้า ให้ปลอดภัย 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ร่มรื่น สะอาด 
สวยงามและปลอดภัย 
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์:  ภาพการปรับปรุงอาคารสถานที่  การติดกล้องวงจรปิด การสร้างที่ล้างจาน 
การสร้างที่ล้างมือ ไฟฟ้าส่องสว่าง  กิจกรรมงานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยให้กับโรงเรียนให้มากขึ้น 
2. ปรับปรุง สร้างที่ล้างจาน ในโรงอาหารให้สะอาด  ระบบไฟฟ้า ให้ปลอดภัย 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่  
4. เพ่ิมจ านวนไฟฟ้าส่องสว่าง 
5. เทพ้ืนคอนกรีต 
6. ท ารั้ว  ป้ายหน้าโรงเรียนใหม่  
7. กิจกรรมงานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๘ 

 
๖. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

6. จัดให้มีคอมพิวเตอร์และสื่อ
การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ / 
ระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาในระดับดี
เลิศ 
 
 

โรงเรียนได้ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอน ดังนี้ 
1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนรู้จัดระบบในห้องคอมฯ 
2. จัดระบบอินเทอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์
ของโรงเรียน DLTV เป็นสื่อการเรียนรู้ให้
ครู ผู้เรียน    
3. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่ง
ค้นคว้า  
4. มีสื่อโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ทรูปลูก
ปัญญา ในห้องสมุด 
๕. ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือประชาชน 
(กสทช.) 
 

6 .มีคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนที่ใช้
คอมพิวเตอร์ / ระบบเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ในระดับดีเลิศ  
 
 (เป็นไปตามเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-ปฏิทิน  -รายงานโครงการ/กิจกรรม  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ –สภาพแวดล้อมกายภาพเชิง
ประจักษ์ -หลักสูตรสถานศึกษา –เกียรติบัตรรางวัลที่แข่งขันทางวิชาการ  ระบบสารสนเทศในโรงเรียน  ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้    

 
แนวทางการพัฒนา 
1. การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และเพ่ิมคุณภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ (โรงเรียน) 
3. ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือประชาชน 
4. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
5. ประชุมปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๗. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 



๓๙ 

 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๗. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย และร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนในระดับ ดี 
 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนโดยมีการน าผล
การประเมินผู้เรียนมาประชุมปรึกษา 
แก้ไขเพ่ือพัฒนาให้สูงขึ้น 
 

๗. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้
มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-รายงานโครงการ/กิจกรรม  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ –สภาพแวดล้อมกายภาพเชิงประจักษ์ -
หลักสูตรสถานศึกษา –เกียรติบัตรรางวัลที่แข่งขันทางวิชาการ  บันทึกการประชุม   การประชุม PLC    

แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การด าเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมท่ีเข้มแข็ง และก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

2. ส่งเสริมการจัดห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือสอดรับกับ
โรงเรียน   

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๘. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล   การบริหารจัดการและงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

                                    ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

 ๘. มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การบริหารจัดการ
และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใสตรวจสอบได้  ทุกขั้นตอน
ในระดับ ดี 
 

 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
บริหารจัดการและมีระบบการจัดซื้อจัด
จ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้  ทุกข้ันตอน 
เช่น 
1. แต่งคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติ 
3. ท าบัญชี จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบัน 
๔. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
 

๘. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
บริหารจัดการและมีระบบการจัดซื้อจัด
จ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้  ทุกข้ันตอน
ในระดับยอดเยี่ยม 
 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 -ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (EGP) ระบบรายงานการบริหารงานรายงานประจ าปี ( E- Budget) เอกสารระบบงานพัสดุ 
การเงิน  

  แนวทางการพัฒนา 
 1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานอย่างเป็นระบบ และ เอกสารระบบงานพัสดุ การเงิน    
 2. ส่งเจ้าหน้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



๔๐ 

 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

1. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และการจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยฝึกทักษะการ
กล้าแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น และ
แสวงหาความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยแีละ
แหล่งเรียนรู้ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 (ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ90) 
 
 

1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active Learning  
2. ส่งเสริมทักษะการเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยการมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพในให้ผู้เรียนได้สืบค้น  
3. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ศูนย์สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   
4. ด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน  ครูทุกคน
ท าวิจัยในช้ันเรียนควบคู่กับการเรยีนการสอน  
5. ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถตามความถนดัของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง    
5. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันเวทีทางวิชาการ ทาง
ศิลปหัตถกรรม ท้ังระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวดั 
ระดับภาค เพื่อส่งเสรมิความเป็นเลิศของผู้เรยีน 

1. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดย
ฝึกทักษะการกล้าแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน็ ท า
เป็น และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้
2. ครรู้อยละ 100  จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้บรหิารสมองไดศ้ึกษาเรยีนรู้
โดยการปฏิบัตจิริง  ท างานรวมกันเป็น
กลุ่มเน้นทักษะการคิดระดับสูง   
3. ครรู้อยละ 100 จดัการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning 
4. ครผูู้สอน SMT ร้อยละ 100 มี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันและสอดแทรกค าศพัท์
เฉพาะ SMT ในการเรียนการสอน  
5. จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดีเลศิ 
สรุปผลการด าเนินการเฉลี่ยร้อยละ 
100 
(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 
เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ :  -แผนการจัดการเรียนรู้ –วิจัยในช้ันเรียน – รายงานการไปแหล่งเรียนรู้  -ผลงานนักเรียน  
–แบบประเมินผลการเรียนรู้   -บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี -แบบประเมินการจัดการเรยีนครู -รายงานSAR ครู  บันทึกหลังสอนฯลฯ 
โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของผู้เรียน   

 
แนวทางการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน และมีโครงการ
รองรับดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด   
2.  กิจกรรมรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

มาตรฐาน ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 



๔๑ 

 

                ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๒. ครูทุกคนมีความสามารถด้านการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างๆอย่างเหมาะสม 
ในระดับยอดเยี่ยม 

 (ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ90) 
 
 

1. ส่งเสริมทักษะการเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ ด้วยการมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในให้ผู้เรียนได้สืบค้น 
 2. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ศูนย์สื่อ แหล่งเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ   
3. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน   ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน
ควบคู่กับการเรียนการสอน    
๔. ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษาทุกคน 

2.1 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยน า
เทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการเรียนการ
สอน 
2.2 ผู้เรียนสามารถค้นหา ศึกษาหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ทุกคน 
2.3 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด มี
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนแสวงหารความรู้ด้วยตนเอง  
2.4 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาทุกคน 
 ในระดับยอดเยี่ยม 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -แผนการจัดการเรียนรู้  - บันทึกผลหลังสอน–  รายงานการไปแหล่งเรียนรู้  
-ผลงานนักเรียนที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต   โครงงานนักเรียน –แบบประเมินผลการเรียนรู้   -บันทึกการใช้สื่อ
เทคโนโลยี -แบบประเมินการจัดการเรียนครู  สถิติการใช้ห้องสมุด  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต   
 

แนวทางพัฒนา 
1. จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีอย่างส่ าเสมอ 
2. จัดห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการผู้เรียน (ห้องคอมพิวเตอร์ กสทช.) 
3. ในห้องเรียนมีโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมด้านเทคโนโลยี (ICT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



๔๒ 

 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

3. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกในระดับ ดเีลิศ  

 

1. 1. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมที่ลากหลายเช่น บรรยาย 
บทบาทสมมติ อภิปราย สาธิต 
สนทนา การปฏิบัติจริง 

2. 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถและมีส่วนร่วม 

3. 3. น าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ 
4. 4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. 5.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 

4 H 
6. 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบActive learning 

1. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  

2. ผู้เรียนรักท่ีเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ในระดับยอดเยี่ยม 
 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -แผนการจัดการเรียนรู้ -ผลงานนักเรียน – บันทึกหลังสอน 
–แบบประเมินผลการเรียนรู้   รายงานSAR ครูฯลฯ  กิจกรรมงานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
  

แนวทางพัฒนา  
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด  สืบค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
3. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ 
4. น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาช่วยสอน 
5. กิจกรรมงานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
6. กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
8. ใช้ระบบICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



๔๓ 

 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

4. ครูทุกคนมีกำรตรวจสอบและ 
ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของ 
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมี 
ประสิทธิภำพ โดยมีกำรใช้เครื่องมือ 
และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่ 
เหมำะสม พร้อมทั้งให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน้ำไปใช้ 
พัฒนำตนเองในระดับดี   
 

1. ให้ความรู้ครูเรื่องการวัดผลใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
2. ครูออกแบบเครื่องมือการวัดผล
อย่างหลากหลายและน าไปใช้จริง 
3. ตรวจผลงานนักเรียนสม่ าเสมอ
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนได้
พัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้
ของตนเองให้พัฒนาสูงขึ้น 
4. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนน ามาแก้ไข
พัฒนาการเรียนการสอน 

4. ครมูีเครื่องมือในการวัดผล 
ประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียน ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตรวจผลงานนักเรียน
สม่ าเสมอและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนได้พัฒนาหรือปรับปรุง
วิธีการเรียนรู้ของตนเองในระดับ 
 ดีเลิศ 
 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -แผนการจัดการเรียนรู้ -ผลงานนักเรียน บันทึกหลังสอน ผลการตรวจ
ผลงานนักเรียน –แบบประเมินผลการเรียนรู้   เครื่องมือการวัดผล -สมุดประจ าตัวนักเรียน(ปพ.6) 

 
แนวทางการพัฒนา 
มีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน    

โดยใช้โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกลุ่มนักเรียนให้การส่งเสริม
พัฒนา  แก้ไขปัญหา  ด าเนินการประชุมครู  และตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอออกแบบเครื่องมือการ
ประเมินหลากหลายวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๔๔ 

 
๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 

ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

 5. ครูร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)ในระดับดี   
๖. ครูทุกคนมีการสอนสอดแทรกคุณธรรมใน
โรงเรียนในระดับยอดเยี่ยม   
  
(ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ90) 

1. ส ารวจครูที่ต้องการพัฒนา 
2. จัดกลุ่มครูตามสมัครใจ 
ตามสายชั้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3.จัดตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(PLC) สรุปผลน าไปใช้ 
4.ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรกคุณธรรมแก้ผู้เรียน
ให้เป็นสมาชิกที่ดีของห้อง
และสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

5.คร ูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
ระดับยอดเยี่ยม 
๖. ครูทุกคนมีการสอนสอดแทรก
คุณธรรมในโรงเรียนร้อยละ100 
ในระดับยอดเยี่ยม 
 

(สรุปผลการด าเนินการเฉลี่ยร้อยละ  
100) 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -บันทึกการประชุม PLC  -แผนการสอนแบบบูรณาการ  -ผลงานนักเรียนบูรณา
การสะเต็มศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 

 1. สถานศึกษาจัดหาสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีและส่งเสริมครูใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. ครูผู้ควรน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไป
ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มศักยภาพทุกคน 
 5. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 



๔๕ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ผู้เรียนสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น การคิดค านวณ   
ได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สื่อสารได้อย่างเหมาะสม    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดปาน
กลางซึ่งต่ ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  และผลการทดสอบ NT ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา (๗.2๖) ตามล าดับ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีกริยามารยาท ตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน  รักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น โดยปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันต่อเนื่อง มีสุขภาพกาย
แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออกปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสังคม   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 สถานศึกษามียุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดเป้าประสงค์
และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายงานโครงการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง  ทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ              
มีสมรรถนะในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดเน้นของสถานศึกษา 
   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และเข้มแข็ง ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรอบด้าน จัดครูประจ า
รายวิชาตามความสามารได้เหมาะสม มีสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีความสะอาด 
ปลอดภัย และร่มรื่น 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตาม กคศ. ก าหนดและให้น า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ        
มีประสบการณ์การสอนตามวิชาเอกหรือความช านาญในรายวิชาที่สอน และมีการแลกเปลี่ยนความคิด มีการ
ปรึกษาหารือ (PLC) กันในระหว่างสายชั้นสม่ าเสมอ 
 ครูผู้สอนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนและมีความมุ่งมั่น เสียสละ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเหมาะสมมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
มีการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ และน าผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงผู้เรียนเสมอๆ 
จุดเด่น   
 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี รักการเรียนรู้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เหมาะสมกับระดับชั้น มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต มีจิตอาสา เอ้ือเฟ้ือในการอยู่ร่วมกัน สถานศึกษา         
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและตามความสนใจและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จุดทีค่วรพัฒนา   
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เน้นการสอนแบบActive Learning ทุกกลุ่มสาระ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ห้องเรียนให้มากข้ึน 


