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คำนำ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ                   
ปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ             
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียน ศีลรวี รหัส 50100058 ที่ตั้งเลขที่  68  หมู่  8  ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
50170 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  053 - 455061  
โท รส าร   0 5 3  – 4 5 5 8 8 0  E-mail silravee.68@gmail.com website http://www.silravee.ac.th        
Line ID. .........-.............. ชื่อผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสิริชัย บุ ห ง า ส ว ร ร ค์  ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จั ด ตั้ ง เ มื่ อ                   
7  มิถุนายน  พ.ศ. 2500  เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาล  1   ถึงระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่   3   จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด    681    คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน    47    คน 
 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคุณภาพ 

2.1 มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.3 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2.4 ผลการประเมินภายนอกรอบสี ่
2.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
2.7 แผนปฏิบัติการประจำปี 
2.8 โครงสร้างฝา่ย/แฟม้งานฝ่ายฯ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ไดร้ะดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวา่เดิม 1 ระดับ 
2.6 .. 

 4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ด ี
4.1 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคาทอลิค 
5.2 สถานศึกษามีภูมิทัศน์ร่มรื่น น่าอยู่ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคุณภาพ 

mailto:silravee.68@gmail.com
http://www.silravee.ac.th/
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2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 2564 - 2566 
2.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
2.3 ปฏิทินปฏิบัติงาน 2564 
2.4 ประกาศมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเรจ็ของสถานศึกษา  
2.5 ระบบสารสนเทศ 
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
2.7 ร่องรอยหลักฐานแฟ้มงานฝ่าย/แฟ้มงานกลุม่สาระการเรียนรู ้8 กลุม่สาระ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการจัดระบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพ                
                 3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นไปตามหลักสูตร
สถานศึกษา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
  3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาคร ูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  
  3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  3.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ด ี

4.1 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคาทอลิค 
5.2 สถานศึกษามีภูมิทัศน์ร่มรื่น น่าอยู่ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     6.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 
 

     ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
     (....................................................) 

                      วัน................เดือน.........................................พ.ศ…………… 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 โรงเรียน   ศีลรวี   รหัส  50100058 
 ที่ตั้งเลขที่  68  หมู่  8  ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เส ริ ม ก ารศึ ก ษ า เอ ก ช น   โท รศั พ ท์   0 5 3  - 4 5 5 0 6 1   E-mail silravee.68@gmail.com              
website http://www.silravee.ac.th โรงเรียนได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ   7  มิถุนายน  พ.ศ. 2500  เปิด
สอนระดับชั้น   อนุบาล  1   ถึงระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่   3   จำนวนนักเรียนทั้งหมด    681   คน 
จำนวนบุคลากรของโรงเรียน    47    คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
            บุคคลธรรมดา 
       นติิบุคคล 

    หา้งหุ้นส่วนจำกดั/บริษัท 
    มูลนธิิในพุทธศาสนา/การกศุลของวัด 
    มูลนธิิในคริสต์ศาสนา 
    มูลนธิิในศาสนาอสิลาม 
    อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
         ประเภทโรงเรียนในระบบ 

     สามัญศึกษา 
     การกุศลของวัด 
     การศึกษาพิเศษ 
     การศึกษาสงเคราะห์ 
     ในพระราชูปถัมภ ์
     สามัญปกต ิ
     อสิลามควบคู่สามญั  
การจัดการเรียนการสอน 

           ปกติ  (สามัญศึกษา) 
       English Program ได้รับอนุญาตเมื่อ....................... 

 
     
 
 
 
 
 
 

mailto:silravee.68@gmail.com
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1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนผู้เรียน  จำนวนผู้เรียน

ที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

รวมจำนวน
ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกติ  EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล 1  8 9     17 
ระดับก่อนประถมศึกษา         
อนุบาลปีที่ 1 1 - 7 16   - - 23 
อนุบาลปีที่ 2 2 - 11 14   - - 25 
อนุบาลปีที่ 3 2 - 11 12   - - 23 

รวม 6 - 29 42   - - 71 
ระดับประถมศึกษา          
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 - 39 33   - - 72 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 - 31 38   - - 69 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 - 39 39   - - 78 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 - 24 41   - - 65 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 - 31 39   - - 70 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 - 32 28   - - 60 

รวม 15 - 19
6 

218   - - 414 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้         
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 - 45 32   - - 77 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 - 39 23   - - 62 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 - 35 22   - - 57 

รวม 6 - 11
9 

77   - - 196 

รวมทั้งสิ้น 27 - 34
4 

337   - - 681 
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  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ำกว่า ป. 
ตรี 

ป. ตรี ป.บันฑิต ป. โท ป. เอก 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
1. ผู้บริหารสถานศึกษา            

- ผู้รับใบอนุญาต       1    1 
- ผู้จัดการ            
- ผู้อำนวยการ        1   1 
- รอง/ผู้อำนวยการ            

รวม       1 1   2 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย            

- ครูไทย    5       5 
- ครูชาวต่างประเทศ            

3. ผู้สอนการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 

           

ระดับประถมศึกษา            
- ครูไทย   5 15       20 
- ครูชาวต่างประเทศ            

ระดับมัธยมศึกษา            
- ครูไทย   2 8       10 
- ครูชาวต่างประเทศ    1       1 

รวม  2 7 24       33 
4. บุคลากรทางการศึกษา            

- เจ้าหน้าทีธุ่รการ    2       2 
- ครูที่ไม่ได้บรรจุ   2 4       6 
- ครูพี่เล้ียง  2         2 

5. อื่น ๆ (ระบุ)...            
รวม  2 2 6       10 

รวมทั้งสิ้น  4 9 35   1 2   45 
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สรุปอัตราสว่น 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    9 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  15 : 1 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    21 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   28 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    18 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  33 : 1 

  
 1.3.2 สรุปจำนวนครูผูส้อน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่  1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชัว่โมงสอนมากที่สุด 
   กรณีที่  2 ครูที่ จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ ในทุกวิช า                   
ในระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 6      
ภาษาไทย   4  2  
คณิตศาสตร์   5  1  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5  3  
สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า 
วัฒนธรรม 

  3  1  

สุขศึกษาและพลศึกษา   1  1  
ศิลปะ   2  1  
การงานอาชีพ   1  1  
ภาษาต่างประเทศ   3  2  
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  1.3.3 สรุปจำนวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 24 12 
- เนตรนาร ี 24 12 
- ยุวกาชาด   
- ผู้บำเพ็ญประโยชน ์   
- รักษาดินแดน (ร.ด.)   
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 24 12 
- อื่น ๆ...ให้ระบ ุ   

   กิจกรรมแนะแนว 15 6 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 24 12 

 
   1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวนผู้
บังคับ 
บัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒ ิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนาร ีสำรอง 12 4 8 1/3/29  
ลูกเสือ เนตรนาร ีสามัญ  11 8 3 1/3/23  
ลูกเสือ เนตรนาร ีสามัญรุ่นใหญ่ 13 7 6 1/3/24  

รวม 36 19 17   
 
   1.3.5 สรุปจำนวนครูทีท่ำหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรยีนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูท่ีทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนกัเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ข้ึน

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

 1.      
 2.      
 3.   เพิ่มได้      

 
  1.3.6 สรุปจำนวนครูทีเ่ข้ารับการอบรมเกีย่วกบัโรงเรียนคุณธรรม 

จำนวนครูท่ีเข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ......... 

 1.  
 2.  
 3.   เพิ่มได้  
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ศึกษาด ี มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศลำ้การงาน 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนศีลรวีมุ่งเน้นเป็นสถานศึกษาพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

มารยาท ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วม  ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  ให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6. ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนด  
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย  
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม  
11. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
12. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  
13. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
14. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
15. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ  
16. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจดัการเรียนรู ้ 
17. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

18. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
19. ครูมีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก  
20. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน  
21. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจดัการเรียนรู ้ 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาและการบริหารจัดการโดยยึดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร ์ที่ 2 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชพีโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  ตามวิถีพอเพียง  

เอกลักษณ ์ คิดดี ทำดี ตามวิถีพอเพยีง 
อัตลักษณ ์ ซื่อสัตย์และเมตตา 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 1.โครงการ อนุบาล

ศีลรวีส่งเสริมสุขภาพ 
60 -เด็กมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี
ตามวัตถุประสงค์ 
-เด็กมีความรู้และ
สามารถปฏิบัติใน
การดูแลสุขภาพ
และออกกำลังการ
สม่ำเสมอมีน้ำหนัก
ส่วนสูง และมีมร
รถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 

85.20 -เด็กมี
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตที่
ดี 

มฐ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

2.โครงการ อนุบาล
กล้าคิด กล้าทำ นำ
ตนเอง 

60 -เด็กมีความกล้า
แสดงออก มีภาวะ
ผู้นำ ผู้ตาม 
-มีความ
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว 

81.95 -เด็กคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์
ผลงานที่เป็น
ผลผลิตอัน
เกิดจากการ
เรียนรู้ 

มฐ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3. พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active 
Learning) จาก
ประสบการณ์จริง
หรือจาก 
สถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็น เพื่อ
เปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 1.โครงการ 
บรรยากาศดีอนุบาล
น่าอยู่ 

60 -เด็กทุกคนได้
ศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และบรรยากาศใน
โรงเรียน 

92.19 -ครู บุคลากร 
เด็ก 
ตลอดจนผู้
มาใช้บริการ
ของโรงเรียน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 
และมีความ
อุ่นใจ 
ในขณะที่อยู่
ในโรงเรียน 

มฐ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

9. เสริมสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และ
ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 1.โครงการ ครูดี
อนุบาลศีลรวี 

60 -บุคลากรครูใน
องค์กรมีเพียงพอ

97.62 -ครูเป็นผู้มี
ความสามาร

มฐ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 

5. พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และ
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ต่อจำนวนผู้เรียน
และเหมาะสมกับ
ภาระงาน 
-ครูมี
ความสามารถและ
มีศักยภาพในการ
ทำงาน 

ถและ
ศักยภาพใน
การทำงาน 
-ครูในองค์กร
มีเพียงพอต่อ
จำนวน
ผู้เรียนและ
เหมาะสมกับ
ภาระงาน 

ความชำนาญในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 1.โครงการส่งเสริม

การบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน 

77 -นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
“ อยู่อย่าง
พอเพียง ” ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-คณะครูนักเรียน
โรงเรียนศีลรวีมี
ความตระหนักใน
การจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 
-โรงเรียนนโยบาย
วางแผนงานน้อม
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อน
โรงเรียนอย่าง
ยั่งยืน 

80 โรงเรียนมีโย
บายวางแผน
งานน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ขับเคลื่อน
โรงเรียน
อย่างยั่งยืน
คณะครู
นักเรียน
โรงเรียนศีล
รวีมี
คุณลักษณะ 
“ อยู่อย่าง
พอเพียง ” 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานที่ 
2  ข้อที่ 2.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 2. ส่งเสริมการ
พัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับ
ทอ้งถ่ินและ
หลักสูตร
สถานศึกษาตาม
ความต้องการ
จำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของพื้นที่ 

2.โครงการจัดสภาพ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

95 โรงเรียนพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน 

95 นักเรียนทุก
ห้องมี
ห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

มาตรฐานที่ 
2  ข้อ 2.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 9. เสริมสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และ
ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 3.โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

75 โรงเรียนมีแนวทาง
ดูแลความ
ปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ ครู 
บุคลากร นักเรียน
ตลอดจนผู้มาใช้
บริการของ
โรงเรียน ได้รับ

90 โรงเรียนมี
แนวทางดูแล
ความ
ปลอดภัย
อย่างเป็น
ระบบ ครู 
บุคลากร 
นักเรียน

มาตรฐานที่ 
2 ข้อ 2.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 9. เสริมสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และ
ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ความสะดวก 
ปลอดภัย ครู 
บุคลากร นักเรียน
ให้ความร่วมมือระ
สานงานกันในการ
รักษาทรพัย์สิน
ของโรงเรียน ครู 
บุคลากร และเวร
ยามปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละวัน มี
ความรับผิดชอบ 
และเต็มใจ 

ตลอดจนผู้
มาใช้บริการ
ของโรงเรียน 
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ครู 
บุคลากร 
นักเรียนให้
ความร่วมมือ
ระสานงาน
กันในการ
รักษา
ทรัพย์สิน
ของโรงเรียน 
ครู บุคลากร 
และเวรยาม
ปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละวัน 
มีความ
รับผิดชอบ 
และเต็มใจ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

1.โครงการวางแผน
และการสรรหา 
กำกับ ติดตาม
บุคลากร 

100 บุคลากรครูในอง
กรค์มีเพียงพอต่อ
จำนวนผู้เรียนและ
เหมาสมต่อภาระ
งาน 

100 บุคลากรครู
ในองกรค์มี
เพียงพอต่อ
จำนวน
ผู้เรียนและ
เหมาสมต่อ
ภาระงาน 

มาตรฐานที่  
2  ข้อที่ 
2.2,2.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

2.โครงการส่งเสริม
งานวิจัยในชั้นเรียน
และการผลิตสื่อการ
สอน 

70 ครูผลิตสื่อการสอน
ที่มีคุณภาพ 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ร่วมกับ
งานวิจัยในชั้น
เรียนได้ ครูใช้
งานวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และ
โรงเรียนมีสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ 
นำไปใช้ได้จริง 

100 ครูจำนวน 
35 คน 
จัดทำสื่อการ
สอนที่มี
คุณภาพ ใช้
ประโยชน์ได้
จริง มีการใช้
สื่อการสอน
รวมกับการ
ทำวิจัยในชั้น
เรียน และนำ
ผลการวิจัย
ในชั้นเรียน
ไป

มาตรฐานที่  
3 ตัวบ่งชี้ที่ 
3.1-3.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน
ต่อไป ผ่าน
กระบวนการ 
PLC แต่ละ
กลุ่มสาระ 

 3.พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

77 เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

100 โรงเรียน
พัฒนาระบบ
การจัดเก็บ
ข้อมูล 
เอกสาร 
หลักฐาน 
วิเคราะห์
ข้อมูลและ
ประเมินผล
การ
ดำเนินงาน
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
มีการประกัน
คุณภาพ
ภายในภาค
เรียนละ 1 
ครั้ง 

มาตรฐานที่ 
2 ข้อ 2.2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. จัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท 
โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

1.โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้าน
การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

60 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ม.3 มี
ความสามารถด้าน
การพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ สมเหตุสมผล 
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ดี
ขึ้น มีทักษะการ
เขียนบัญชีรายรับ-
รายจ่าย ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

81.97 นักเรียนชั้น 
ป.1 – ม.3 
มี
ความสามาร
ถด้านการ
พัฒนาทักษะ
ทาง
คณิตศาสตร์ 
คิด
สร้างสรรค์ 
ตัดสินใจใน
การ
แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
นำไป
ประยุกต์ใช้
ใน
ชีวิตประจำวั

มาตรฐานที่ 
1   ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 ข้อ 1, 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 3. พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active 
Learning) จาก
ประสบการณ์จริง
หรือจาก 
สถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็น เพื่อ
เปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

น และมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการ
เรียนวิชา
คณิตศาสตร์
ดีขึ้น มี
ทักษะการ
เขียนบัญชี
รายรับ-
รายจ่าย 
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

และครูให้มากขึ้น 

2.โครงการรู้ดี รู้ทำ 
ตามวิถีพอเพียง 

60 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและ
กระตุ้นในการทำ
ความดี มีจิต
สาธารณะ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน เกิดจิต
อาสา มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
ประโยชน์ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง 
ปฏิบัติตนตามหลัก
มารยาทไทยได้
อย่างถูกต้องและมี
กริยามารยาทดี มี
การประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณา
การหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

85.56 นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
กระตุ้นใน
การทำความ
ดี มีจิต
สาธารณะ มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตามอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน เกิด
จิตอาสา มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
ประโยชน์ 
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
พียง ปฏิบัติ
ตนตามหลัก
มารยาทไทย
ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
กริยา
มารยาทดี มี
การ
ประยุกต์ใช้
วัฒนธรรม
ตามหลัก

มาตรฐานที่ 
1 ข้อ 1.2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 7. ปลูกฝังผู้เรียนให้
มีหลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็น
ผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิต
อาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
และมีส่วน
ร่วมในการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่
บูรณาการ
หลักปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.โครงการอภิบาล
และเผยแพร่ธรรม 

77 ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและนำ
หลักธรรมของ
คริสตศาสนาไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน  
 

80 ผู้เรียนเป็น
คนดี มี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
และนำ
หลักธรรม
ของ
คริสตศาสนา
ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวั
น และ
นักเรียนทุก
คนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างทาง
ศาสนาได้ 

มาตรฐานที่ 
1  ตัวบ่งชี้ที่ 
1.2 ข้อ 1 – 
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 7. ปลูกฝังผู้เรียนให้
มีหลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็น
ผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิต
อาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 

 4.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมแนะแนว
และให้คำปรึกษา 

80 นักเรียนได้รับการ
บริการแนะแนว มี
ความเข้าใจอันดี
ต่อกันและปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมี
การวางแผนชีวิต
ของตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเหมาะสม 

90 นักเรียน
ได้รับบริการ
แนวแนวให้
คำปรึกษา 
รู้จักตนเอง
สามารถ
ทำงานและ
อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข มี
ความรู้ 
ความสามาร
ถ ความคิด
สร้างสรรค์
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ
ทุกประเภท 

มาตรฐานที่ 
1   
ตัวชี้วัดที่ 
1.1  ข้อที่ 6     
มาตรฐานที่ 
3  ตัวชี้วัดที่ 3.1, 3.3, 3.4, 3.5     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4. พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรอบรู้และ
ทักษะชีวิต เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
ดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตร 
ฐาน

การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

***สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับนโย
บาลและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิก
าร 

ปริมาณ 
(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

และได้รู้จัก
วางแผนชีวิต
ของตนเอง
ได้อย่าง
สอดคล้อง
กับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 5.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียน 

60 นักเรียนมี
สุขภาพจิต และ
สุขภาพกายตาม
เกณฑ์ 
 
 
 

60 นักเรียนมี
สุขภาพจิต 
และสุขภาพ
กายที่ดีตาม
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 
1 ตัวบ่งชี้ที่  
1.2 ข้อที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4. พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรอบรู้และ
ทักษะชีวิต เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
ดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดและสนับสนุนการศกึษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่7  การพฒันาระบบการบริหารจดัการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน 
 4.1 ระดับปฐมวยั  
   ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดา้นร่างกาย 71 57 79.93 14 19.72 - - 
2. ดา้นอารมณ-์จติใจ 71 60 84.66 11 15.49 - - 
3. ดา้นสังคม 71 61 86.62 10 14.08 - - 
4. ดา้นสติปัญญา 71 45 63.85 26 36.62 - - 

   
 
  4.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร์ 60 48 36.83 31.7
2 

29.1
8 

34.4
9 

5.31 18.20 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 60 48 34.31 31.3
5 

39.3
2 

33.0
2 

-6.30 -16.02 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 60 48 50.38 43.1
3 

50.5
7 

43.3
3 

-7.24 -14.32 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 60 48 39.22 28.5
4 

40.5
9 

36.0
0 

-4.59 -11.31 ไม่มีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   

ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร์ 58 42 24.47 25.4
9 

22.5
5 

21.5
2 

-1.03 -4.57 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 58 42 31.45 30.0
7 

29.5
1 

30.7
1 

1.20 4.07 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 58 42 51.19 56.9
1 

56.5
2 

47.7
4 

-8.78 -15.53 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 58 42 31.11 31.6
7 

32.8
2 

27.2
3 

-5.59 -17.03 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรยีนระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 

 

 

ภาษาไทย 72 64 88.89 69 53 76.81 78 66 84.62 65 37 56.92 70 39 55.71 60 35 58.33  

คณิตศาสตร์ 72 62 86.11 69 56 81.16 78 51 65.38 65 29 44.62 70 22 31.43 60 17 28.33  

วิทยาศาสตร์ 72 62 86.11 69 50 72.46 78 46 58.97 65 18 27.69 70 33 47.14 60 21 35.00  

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

72 66 91.67 69 66 95.65 78 57 73.08 65 36 55.38 70 42 60.00 60 36 60.00  

ประวัติศาสตร์ 72 61 84.72 69 56 81.16 78 55 70.51 65 25 38.46 70 31 44.29 60 29 48.33  

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

72 65 90.28 69 56 81.16 78 51 65.38 65 33 50.77 70 38 54.29 60 26 43.33  

ศิลปะ 72 62 86.11 69 62 89.86 78 63 80.77 65 27 41.54 70 36 51.43 60 37 61.67  

การงานอาชีพ 72 60 83.33 69 58 84.06 78 60 76.92 65 45 69.23 70 47 67.14 60 46 76.67  

ภาษาต่างประเทศ 72 66 91.67 69 60 86.96 78 61 78.21 65 30 46.15 70 36 51.43 60 23 38.33  

คอมพิวเตอร์ 72 68 94.44 69 59 85.51 78 53 67.95 65 31 47.69 70 42 60.00 60 22 36.67  

 
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรยีนระดับ 3 ข้ึนไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 1) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ  
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

 
ภาษาไทย 76 47 61.84 61 41 67.21 57 43 75.44  

คณิตศาสตร ์ 76 17 22.37 61 14 22.95 57 31 54.39  

วิทยาศาสตร ์ 76 17 22.37 61 19 31.15 57 32 56.14  
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 1) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ  
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

76 32 42.11 61 31 50.82 57 37 64.91  

ประวัติศาสตร ์ 76 26 34.21 61 32 52.46 57 42 73.68  

สุขศึกษา 76 32 42.11 61 29 47.54 57 33 57.89  

พลศึกษา 76 18 23.68 61 26 42.62 57 38 66.67  

ศิลปะ 76 44 57.89 61 34 55.74 57 41 71.93  

การงานอาชพี 76 56 73.68 61 33 54.10 57 42 73.68  

ภาษาตา่งประเทศ 76 29 38.16 61 34 55.74 57 37 64.91  

คณิตศาสตร์
(เพิ่มเติม) 

76 15 19.74 61 18 29.51 57 24 42.11  

คอมพิวเตอร ์ 76 27 35.53 61 37 60.66 57 31 54.39  

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ  3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวนนักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ จำนวนนักเรียน 
จำนวน

นักเรียนท่ีมีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

 

ภาษาไทย 77 14 18.18 62 41 66.13 57 33 57.89  

คณิตศาสตร์ 77 19 24.68 62 25 40.32 57 12 21.05  

วิทยาศาสตร์ 77 15 19.48 62 24 38.71 57 30 52.63  

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

77 23 29.87 62 29 46.77 57 43 75.44  

ประวัติศาสตร์ 77 17 22.08 62 22 35.48 57 28 49.12  

สุขศึกษา 77 40 51.95 62 37 59.68 57 32 56.14  



๒๑ 
 

 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/รายวชิา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ  3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวนนักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ จำนวนนักเรียน 
จำนวน

นักเรียนท่ีมีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

 

พลศึกษา 77 30 38.96 62 32 51.61 57 32 56.14  

ศิลปะ 77 44 57.14 62 40 64.52 57 33 57.89  

การงานอาชีพ 77 52 67.53 62 38 61.29 57 30 52.63  

ภาษาต่างประเทศ 77 36 46.75 62 37 59.68 57 30 52.63  

คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) 77 20 25.97 62 11 17.74 57 4 7.02  

คอมพิวเตอร์ 77 12 15.58 62 31 50.00 57 24 42.11  

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

256
2 

(1) 

256
3 

(2) 

2564 
(3) 

ด้าน
คณิตศาสตร์
(Mathemat-
ics) 

78 29 49.44 42.0
6 

37.8
0 

33.55 -4.25 -11.24 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านภาษาไทย
(Thai Lan-
guage) 

78 29 56.14 48.6
6 

38.7
0 

49.15 10.45 27.00 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบด้านการอ่าน *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

256
2 
(1) 

256
3 
(2) 

2564 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 77 16 69.95 52.3
9 

53.5
1 

87.75 34.24 63.99 มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 77 16 72.79 46.8
7 

53.6
9 

70.12 16.43 30.60 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างส้ินเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N - New) มี
คุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหต ุ

1. ร า ง วั ล เย า ว ช น ดี เ ด่ น 
(ระดับชั้น ป.1-ป.3) 

-      เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส ม าค ม โร ง เรี ย น
เ อ ก ช น จั ง ห วั ด
เชียงใหม ่

 

1. ร า ง วั ล เย า ว ช น ดี เ ด่ น 
(ระดับชั้น ป.4-ป.6) 

-      เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมโรงเรียน
เอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่

 

1. ร า ง วั ล เย า ว ช น ดี เ ด่ น 
(ระดับชั้น ม.1-ม.3) 

-      เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมโรงเรียน
เอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่

 

 
 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสูส่ากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดบั สช. ระดับกระทรวง) - -  
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพยีง - -  
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7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

/  

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

/  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก 
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

/  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

/  

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 

 / 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง 
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร 
และใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

/  

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ /  
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

/  

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 

/  

11.สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  / 
12.พัฒนาครูทุกระดับให้มีทกัษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capi-
tal Excellence Center: HCEC) 

 / 

13.ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ 
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

 / 

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดี 
รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบที่ 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ดี ดีมาก 

 
 



๒๕ 
 

 

 

9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับปฐมวัย 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน เด็ก(คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

 
 

 
 

60.00 71 57 80.28 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของเด็กมี
น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
/ 

   41 57.75  

 1.2 ร้อยละของเด็ก
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ด ีใช้
มือและตาประสานสัมพนัธ์
ได้ด ี

 
 
/ 

   63 88.73  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 
/ 

   63 88.73  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

 
 
 
/ 

   60 84.51  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  60 71 60 84.51 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สกึได้เหมาะสม 
 

 
/ 

   63 88.73  



๒๗ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน เด็ก(คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จัก
ยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอ
คอย 

 
/ 

   60 84.51  

 2.3 ร้อยละของเด็ก
ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

 
 

/ 

   60 84.51  

 2.4 ร้อยละของเด็กมี
จิตสำนึกและค่านิยมทีด่ ี

/    60 84.51  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความ
มั่นใจ กลา้พูด กลา้
แสดงออก 

 
/ 

    
54 

 
76.06 

 

 2.6 ร้อยละของเด็ก
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

/    66 92.96 
 

 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 

/    62 87.32  

 2.8 ร้อยละของเด็ก
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 
 
/ 

   60 84.51  

 2.9 ร้อยละของเด็กมี
ความสุขกับศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

 
/ 

   56 78.87  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  60.00 71 62 86.32 ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของเด็ก
ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มวีินัย 
ในตนเอง 

 
 
/ 

   64 90.14  

 3.2 ร้อยละของเด็ก
ประหยัดและพอเพียง 
 

 
/ 

   54 76.05  



๒๘ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน เด็ก(คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 3.3 ร้อยละของเด็กมีสว่น
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน 

 
/ 

   63 88.73  

 3.4 ร้อยละของเด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว ้การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 
 
/ 

   63 88.73  

 3.5 ร้อยละของเด็ก
ยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคดิ 
พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

 
 
/ 

   69 97.18  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่น
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 

 
 
/ 

   56 78.87  

4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

  60.00 71 45 63.38 ดี 

 4.1 ร้อยละของเด็ก
สนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
/ 

   55 77.46  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้ง
คำถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ 

 
/ 

   58 81.69  

 4.3 ร้อยละของเด็กอา่น
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 
/ 

   52 73.24  



๒๙ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน เด็ก(คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 4.4 ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถในการคดิ
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคดิ
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

 
 
/ 

   55 77.46  

 4.5 ร้อยละของเด็ก
สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคดิและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

 
 
/ 

   52 73.24  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สือ่
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

  
 
/ 

  - -  

สรุปผลการประเมิน =                   80.28+84.51+87.32+63.38 
                         4 

78.87 ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน(ร้อยละ)  = 100 x จำนวนเด็กผา่นเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100   =   ยอดเย่ียม  
 



๓๐ 
 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  

จากการดำเนินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา สถานศึกษามีการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน พูด กิน เล่น ตื่นเต้น ดู 
เรียนรู้ ปลอดภัย โดยมีการบันทึกการวัดส่วนสูง และน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดกิจกรรมเดย์แคมป์ และ
วันพุธหรรษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดี 
กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย และแบบบันทึกตรวจสุขภาพของเด็กเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น โดยประเมินผ่านแบบประเมินความปลอดภัยในชั้นเรียน  

สถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กสนุกสนานร่าเริงกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว การ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการรู้จักอดทน รอคอย ยอมรับ พอใจในผลงานของตนเอง/ผู้อื่น 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันตลอดจนรู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ สถานศึกษามุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย การอยู่ร่วมสังคมใน
สถานศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมตามลักษณะที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยผ่านการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น เพลง 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันไหว้ครู กิจกรรมบันทึกความดี 

พัฒนาการด้านสติปัญญา การให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ รู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย ค้นหาคำตอบการอ่านนิทาน เล่าเรื่องที่เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอดเชิง
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รู้จักคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการ ผ่านจัดกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ เช่นการทดลองผักเปลี่ยนสี การทดลองสีเต้นระบำกิจกรรมหนู
น้อยพอเพียง เช่นการออมเงิน การปลูกผัก ในทุกๆวันศุกร์ครูจะแจกนิทานให้เด็กกลับบ้าน และใบงานแบบบันทึก
หลังการอ่าน ให้เด็กกลับบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรม
บัณฑิตน้อย และการวัดการประเมินพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ (ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  
๒ ปานกลาง 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 /   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

/    

 1.3 ออกแบบการจดัประสบการณ์ที่เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Ac-
tive learning) 

/    

 1.4 ออกแบบการจดัประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน 

 /   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เน่ือง 

 /   

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเย่ียม 
 2.1 จดัครูครบชั้นเรียน  /    
 2.2 จดัครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัด

ประสบการณ ์
/    

 2.3 จดัครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการ
อบรมการศกึษาปฐมวัย 

/    

 2.4 จดัครูจบการศกึษาปฐมวัย /    
 
 

2.5 จดัครูจบการศกึษาปฐมวัยและผ่านการ
อบรมการศกึษาปฐมวัย 

/    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

  
๔ ดีเลิศ 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

/    

 3.2 ส่งเสริมครใูห้มีทักษะในการจดั
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

/    

 3.3 ส่งเสริมครใูช้ประสบการณ์สำคัญในการ
ออกแบบการจัดกจิกรรม  สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

/    



๓๒ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ (ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดกีับเด็กและ
ครอบครัว 

 /   

 3.5 ส่งเสริมให้ครพูัฒนาการจดัประสบการณ์
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC)  

/    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

  
๓ ดี 

 4.1 จดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
คำนึงถึงความปลอดภัย 

/    

 4.2 จดัสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความปลอดภัย 

/    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

 /   

 4.4 จดัให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ
การเรียนรู ้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของ
เล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับ
เด็กมุมดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบ
เสาะหาความรู ้

 /   

 
 

4.5 จดัห้องประกอบที่เอื้อต่อการจดั
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

/    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
๔ ดีเลิศ 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ 

 /   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตและใช้สื่อในการจดัประสบการณ์ 

/    

 5.3 มีการนิเทศตดิตามการใช้สื่อในการจดั
ประสบการณ ์

/    

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

/    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนา
สื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ์ 

/    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

  
4 ดีเลิศ 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา /    



๓๓ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ (ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 6.2 จดัทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการ
ตามแผน 

/    

 6.3  มกีารประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

/    

 
 
 
 

6.4  มกีารติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และ
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้หน่วยงานต้น
สังกัด 

/    

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

 / 
  

  สรุปผลการประเมิน       =                 ๒+5+๔+๓+๔+4     
                                                               6 

๓.67 ดีเลิศ 

หมายเหตุ   กรอกข้อมลูเฉพาะแถบสีขาว 
***  คา่เป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัตใินแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปการประเมิน  ระดับคุณภาพ  มาตรฐานที่ 2  ได้ระดับ ดีเลิศ คะแนน ๓.67 
 
***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่2.2 จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ได้ระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 
***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ ์ได้
ระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่2.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ไดร้ะดับ ด ีคะแนน 3 
***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์ระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 
***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ได้ระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 
***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ดา้น สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ินได้ ระดับ ปานกลาง คะแนน 2 
ร่องรอยหลกัฐาน 
 1.หลักสูตรสถานศึกษา 

 2.หลักสูตรรายชั้น 

 3.คำสั่งแต่งตั้ง 

 4.บันทึก/รายงานผลการดำเนินงาน 

 5.แผนผังโครงสร้างการบริหาร 

 6.ระเบียบปฏิบัติงานขอบุคลากร 

 7.บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 

 8.แผนการจดักิจกรรมประจำป ี

 9.การสือ่สารผ่านช่องทางโซเชียล 

 10.แบบสรุปคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น 

 11.แบบสรุปประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย 

 12.แบบสรุปบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการตา่งๆ 

 13.แบบสรุปบันทึกขอเบิกใช้ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

 14.แบบสรุปบันทึกตรวจความสะอาดห้องเรียน/อาคารเรียน 

 15.แบบสรุปบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 

 16.โครงการบรรยากาศดีอนุบาลน่าอยู่ 

 17.แบบสรุปนิเทศติดตาม 

 18.ภาพถ่าย 

 ๑๙.โครงการอนุบาลศีลรวีพัฒนาสู่มาตราฐาน 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานศึกษาไม่
สามารถเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง  on site ได้ แต่เด็กปฐมวัยยังต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บ้าน(on hand) และทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ on line เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก อีกทั้งเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนและกิจกรรมระหว่าง
สัปดาห์ โดยออกแบบกิจกรรม การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองอย่างเหมาะสมตามความพร้อม 
และความแตกต่างของแต่ละครอบครัวเพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง๔ด้านโดย
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร  สื่อ เทคโนโลยี การปรับ
อาคารสถานที่ การให้ขวัญและกำลังใจ ดังนี้ 
 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  จัดครูครบชั้นเรียน จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์  
จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย จัดครูจบการศึกษา
ปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนศีลรวี จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจำนวน 5 
ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่1-3 มีครูประจำชั้นที่จบเอกการศึกษาปฐมวัย และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยครูประจำการ  ได้รับการพัฒนาการอบรมอื่นที่จัด
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ มีการนิเทศภายในเพื่อให้คำแนะนำ ขวัญกำลังใจเป็นไปตามปฏิทินการนิเทศอย่างต่อ
เนือง 
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ที่คำนึงถึงความปลอดภัย  จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบ
เสาะหาความรู้ จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กมีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อ
การสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ถาดอาหาร  จัดให้มีห้องน้ำ
สำหรับเด็กเฉพาะ จัดลานหน้าห้องให้สะดวก กว้างขวางสำหรับการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
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ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  อ ำน ว ย ค ว า ม
สะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้  พัฒนาครูใ ห้มีความรู้
ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์ มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์  มี
การนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์  

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัด นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  องค์กรเอกชน ระดมทุนจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กทั้ง  4 ด้าน 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง   
 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมประชุม

ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล องค์กรรัฐฯ องค์กรเอกชน ในการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

 

 

 

 
 
 
 



๓๗ 
 

 

 

     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
เป้า 

หมาย 
(ร้อย
ละ) 

 

จำ 
นวน 
ครูทั้ง 
หมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

 
ปฏิบั
ติ 

 
ไม่
ปฏิ
บัติ 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน อยา่งสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

  60.00 5 5 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

/    5 
100  

 1.2 จดัทำแผนและใช้แผนการจดั
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

/    5 100 

 

 1.3 จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ดา้นอารมณ์จติใจ ดา้น
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาดา้นใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 

/    5 100 

 

2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

  60.00 
 

5 5 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 จดัประสบการณท์ี่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม 

/    5 - 
 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

/  
 
 

  5 100 

 



๓๘ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
เป้า 

หมาย 
(ร้อย
ละ) 

 

จำ 
นวน 
ครูทั้ง 
หมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

 
ปฏิบั
ติ 

 
ไม่
ปฏิ
บัติ 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรยีนรู้ลงมือ 
กระทำ และสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง 

 
/ 

   5 
 

100 
 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

   
60.00 

 
5 

 
5 

100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

 
/ 

    
5 

100  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก 
พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และ
การจดักิจกรรม 

 
/ 

    
5 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีสว่นร่วมในการจัด
ภาพแวดลอ้มในห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

  
/ 

   
5 100  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรูข้องเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์
สำหรับการเรียนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาคำตอบ เป็นตน้ 

/  
 
 

  5 

100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  60.00 5 5 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 



๓๙ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
เป้า 

หมาย 
(ร้อย
ละ) 

 

จำ 
นวน 
ครูทั้ง 
หมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

 
ปฏิบั
ติ 

 
ไม่
ปฏิ
บัติ 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจำวันดว้ย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

/    5 
100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

/    5 
100  

 4.3 นำผลการประเมินทีไ่ด้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

/    5 
100  

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 

/    5 
100  

               สรุปผลการประเมิน =                       100+ 100+100+100 
                                   5 

100 
 

ยอดเย่ียม 
 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน(ร้อยละ)  = 100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100   =   ยอดเย่ียม  
 
 
 



๔๐ 
 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  
ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล

และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตาม และประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และการ
พัฒนาเด็ก โดยการใช้แผนการจัดประสบการณ์ แบบประเมินความปลอดภายในชั้นเรียน และแบบประเมิน
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจ ความสมารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น
เรียนรู้ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยทางสถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
เช่นห้องศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล และสนามเด็กเล่น 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการเด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ และ
วิธีการที่หลากหลาย นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง 
4ด้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

       

1 มีความสามารถในการอา่น 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคดิคำนวณ 

  ๖๐ ๖10 ๔๔๙ ๗๓.๖1 ดี 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษากำหนด  
-แบบสรุปประเมินการอา่น
รายวชิาภาษาไทย 
-แบบสรุปประเมินการอา่น
รายวชิาภาษาอังกฤษ 

✓    ๔๖๒ ๗๕.74  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการเขียนในแตล่ะ
ระดับชั้นตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษากำหนด  
-แบบสรุปประเมินการเขียน
รายวชิาภาษาไทย 
-แบบสรุปประเมินการเขียน
รายวชิาภาษาอังกฤษ  

✓    ๔๓๓ ๗0.98  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษากำหนด 
- แบบสรุปการจดักิจกรรม 
วันสุนทรภู ่
- แบบสรุปการประเมิน การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ ทั้งโรงเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
- แบบสรุปการประเมิน
สมรรถนะ 

✓    ๔๑๓ ๖๗.๗0  



๔๒ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดคำนวณในแต่
ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
- แบบสรุปโครงการส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพฒันา
ทักษะทางคณติศาสตร ์ 
(แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย) 
(กิจกรรมการแก้โจทย์ปญัหา) 
(กิจกรรมคณิตคดิเร็ว) 
- แบบสรุปโครงการเดก็ดีมี
เงินออม 

✓    ๔๘๖ ๗๙.67  

2 มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

  6๐ ๖๐๙ ๔๒๙ ๗๐.๓3 ดี 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคดิ
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ 
- แบบสรุปกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์   
-  แบบสรุปโครงการส่งเสริม
ความสามารถดา้นการพฒันา
ทักษะทางคณติศาสตร ์ 
(แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย) 
(กิจกรรมการแก้โจทย์ปญัหา) 
(กิจกรรมคณิตคดิเร็ว) 
- สรุปแบบประเมิน
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย

✓    ๔๕๕ ๗๔.59  



๔๓ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน รายวิชา PBL 
- แบบสรุปการประเมิน
สมรรถนะ (ข้อ ๒/ทั้ง
โรงเรียน) 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมกีาร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
- สรุปแบบประเมิน
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน รายวิชา PBL 

✓    ๓๔๗ ๕๖.๘9  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมกีาร
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
- แบบสรุปการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ข้อที่ ๕.๒.๑ วาง
แผนการเรียน การทำงาน 
และการใช้ชวีิตประจำวนับน
พื้นฐานของความรู้ ข้อมลู 
ข่าวสาร  
- แบบสรุปการประเมิน การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ ทั้งโรงเรียน 
ระดับ 3 ขึน้ไป 

✓    ๔๘๔ ๗๙.34  

3 
 

มีความสามารถในการสรา้ง
นวัตกรรม 

  ๖๐ ๖๐๙ ๔๒๗ ๗๐.๐0 ดี 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั้งตวัเองและการ
ทำงานเป็นทีม 

✓    ๔๒๗ ๗๐  



๔๔ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การเรียนรายวิชา PBL เกรด 
3 ขึ้นไป  
- สรุปแบบประเมิน
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน รายวิชา PBL 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใชใ้นการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลติ 
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การเรียนรายวิชา PBL เกรด 
3 ขึ้นไป  
- สรุปแบบประเมิน
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน รายวิชา PBL 

✓    ๔๒๗ ๗๐  

4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

  ๖๐ ๖10 ๔๖๒ ๗๕.74 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- แบบสรุปผู้เรียนใช้

✓    ๔๒๖ 69.84  



๔๕ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ 
เกรด 3 ขึ้นไป 
- แบบสรุปการเข้าเรียน
ออนไลน์ทุกรายวิชา 
- แบบสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะ (ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี) 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู ้การ
สื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
- แบบสรุปการทำชิ้นงาน
คอมพิวเตอร ์
- แบบสรุปผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
- แบบสรุปผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สัปดาห์ภาษาอังกฤษ  
- แบบสรุปการประเมินแฟ้ม
สะสมผลงานนักเรียนระดับดี
มาก  

✓    ๔๙๗ ๘๑.48  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖๐ ๖10 ๔๐๕ ๖๖.39 ดี 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุ
การเรียนรูต้ามหลักสตูร 
สถานศึกษา 
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางด้าน

✓    ๔๐๕ ๖๖.39  



๔๖ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

การเรียนทุกรายวิชา เกรด 3 
ขึ้นไป 

6 มีความรูท้ักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

  ๖๐ ๖10 ๔๑๔ 67.87 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีในการศึกษาต่อ  
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาแนะแนว ระดับ 
๓ ขึ้นไป 
- แบบสรุปกิจกรรมแนะแนว
และให้คำปรึกษา 

✓    ๔๖๖ 76.39  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีในการจัดการ การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 
- แบบสรุปโครงการส่งเสริม
ทักษะการทำงาน และการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยสวน
เกษตรตามฤดกูาล 

✓    ๓๖๒ 59.34  

 
สรุปคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

๗0.66 
ดี 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

       
 

1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

  ๗๐ ๖10 ๔๕9 ๗๕.๒5 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

✓    ๔๙๖ ๘๑.31  



๔๗ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

- MOU ระหว่างนักเรียนกับ
ครูประจำชั้น  
- ร้อยละของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
- โครงการรูด้ีรู้ทำ ตามวถิี
พอเพียง (กิจกรรมความดี)  
- แบบสรุปการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ด้านที่ ๕ อยูอ่ย่าง
พอเพียง 
- แบบสรุปกิจกรรมฝา่ย
อภิบาล (พิธีมิสซา เปิดปี
การศกึษา) 
(พิธีมิสซาวันคริสมาสต ์) 
- แบบสรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
- แบบสรุปร้อยละของ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
- แบบสรุปผลการประเมิน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ติดตามการส่งงาน Online 
- แบบสรุปการจดักิจกรรมวัน
สุนทรภู่ (ผู้เรียนเห็นคุณค่า
และตระหนักในความสำคัญ
ของวันภาษาไทย) 

✓    ๔๒๑ ๖๙.02  



๔๘ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

- แบบสรุปการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ด้านที่ ๕ อยูอ่ย่าง
พอเพียง 
- แบบสรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 
- แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินัยในโรงเรียน 
- แบบสรุปการสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัย
ภายนอกห้องเรียน เป็น
รายบุคคล  Online 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

  ๗๐ ๖10 ๕๓๐ ๘๖.89 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมคีวาม
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  
- แบบสรุปเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ (วันสถาปนาลูกเสือ) 
- แบบสรุปกิจกรรมมารยาท
ไทย  
- แบบสรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้านที่๗ 
รักความเป็นไทย ตัวชีว้ัดที่ 
๗.๑ ภาคภูมใิจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมี
ความกตัญญูกตเวท ี
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
- โครงการศิลป์สร้างสรรค์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

✓    ๕๓๖ ๘๗.87  



๔๙ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 
- แบบสรุปกิจกรรมมารยาท
ไทย  
- แบบสรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้านที่๗ 
รักความเป็นไทย ตัวชีว้ัดที่ 
๗.๑ ภาคภูมใิจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมี
ความกตัญญูกตเวท ี
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย(กิจกรรม
วันลอยกระทง) 
- โครงการศิลป์สร้างสรรค์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

✓    ๕๒๓ ๘5.74  

3 การยอมรับที่จะอยู่รว่มกนับน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  ๗๐ ๖10 ๔๓๗ ๗๑.64 ดี 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความ แตกตา่งระหวา่งบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาต ิ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 
- แบบสรุปกิจกรรมฝา่ย
อภิบาล 
(พิธีมิสซา เปิดปีการศกึษา) 
(พิธีมิสซาวันคริสมาสต ์) 
- แบบประเมินกิจกรรมสภา
นักเรียน 

✓    ๔๓๗ ๗๑.64  



๕๐ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

- แบบสรุปผลการประเมิน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ติดตามการส่งงาน Online 
- แบบสรุปการประเมิน
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนด้านที่ ๕ 
ตัวชั้วดั ๕.๒.๒ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อมยอมรับและ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

4 สุขภาวะทางรา่งกายและจิต
สังคม 

  7๐ ๖10 ๔๑0 ๖๕.57 ดี 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมกีาร
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  
- แบบสรุปบันทึกน้ำหนัก
ส่วนสูงของนักเรียน  
อ้างอิงมาจาก นำ้หนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง สมส่วน (- 1.๕ 
SD. ถึง  + ๑.๕ SD.) 
- แบบสรุปกิจกรรมวันตอ่ต้าน
ยาเสพติด 

✓    ๓๘๖ ๖๓.28  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถอยู่รว่มกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
- แบบสรุปผลการประเมิน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ติดตามการส่งงาน Online 
- แบบสรุปการประเมิน
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ของ

✓    ๔๑๔ 
 

๖๗.๘๗  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได ้
ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

ผู้เรียนด้านที่๕ 
ตัวชั้วดั ๕.๒.๒ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อมยอมรับและ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
- แบบสรุปกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ  
- แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินัยในโรงเรียน 
- แบบสรุปการสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัย
ภายนอกห้องเรียน เป็น
รายบุคคล  Online 

5 โรงเรียนเพิ่มเติมได้        

สรุปคะแนนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๗๔.๘4 

ดี 
                สรุปผลการประเมิน    =   ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 
๑๔5.50 

2 
72.75 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผา่นเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100   =   ยอดเย่ียม 
สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ ได้ระดับ ดี คะแนน ๗2.75 

***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางดา้นวิชาการของผู้เรียน 



๕๒ 
 

 

 

 ได้ระดับ ดี คะแนน ๗0.66 

***สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ได้ระดับ ดี คะแนน ๗๔.๘4 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 
สรุปการประเมิน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑  

ได้ระดับ ดี คะแนน คะแนน ๗2.75 

๑. ร่องรอยหลกัฐาน 

1. แบบสรุปการประเมิน การอ่าน เขียน สื่อความ สาระภาษาไทย  
2. แบบสรุปการประเมิน การอ่าน เขียน สื่อความ สาระภาษาต่างประเทศ  
3. แบบสรุปกิจกรรมวันสุนทรภู ่
4. แบบสรุปการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ (ทั้งโรงเรียน) ระดับ ๓ ขึ้นไป 
5. แบบสรุปโครงการส่งเสรมิความสามารถดา้นการพัฒนาทักษะคณติศาสตร์ (บันทึกรายรับ-รายจ่าย) 
6. แบบสรุปโครงการเด็กดมีีเงินออม 
7. แบบสรุปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
8. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรายวิชา (PBL) เกรด ๓ ขึ้นไป 
9. สรุปแบบประเมินความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชา PBL 
10. แบบสรุปประเมินสมรรถนะ (ทั้งโรงเรียน)  
11. แบบสรุปโครงการส่งเสรมิความสามารถดา้นการพัฒนาทักษะคณติศาสตร์ (บันทึกรายรับ-รายจ่าย) 
12. แบบสรุปประเมินสมรรถนะ (ข้อ ๒ / ทั้งโรงเรียน)  
13. แบบสรุปกิจกรรมบูรณาการ (PBL) (แต่ละระดับชั้น) 
14. แบบสรุปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
15. แบบสรุปกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
16. แบบสรุปการประเมินชิ้นงาน/นวัตกรรมจากกิจกรรมบูรณาการ( PBL) 
17. แบบสรุปการประเมินชิ้นงานของแต่ละสาระการเรียนรู้ 
18. แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ ๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทำงาน 

และการใช้ชวีิตประจำวนับนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
19. สรุปการประเมินแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ( portfolio ) ระดับดีมาก 
20. แบบสรุปการทำชิ้นงานคอมพิวเตอร ์
21. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน รายวชิาคอมพิวเตอร ์เกรด ๓ ขึ้นไป 
22. แบบสรุปกิจกรรมที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี  
23. แบบสรุปผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
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24. แบบสรุปผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ  
25. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนทุกรายวชิา  
26. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
27. แบบสรุปกิจกรรมแนะแนวและให้คำปรึกษา 
28. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแนะแนว 
29. แบบสรุปโครงการส่งเสรมิทักษะการทำงาน และการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

สวนเกษตรตามฤดูกาล 
30. แบบสรุปร้อยละการเข้าร่วมทำ MOU ระหว่างนกัเรียนกับครูประจำชั้น 
31. ร้อยละของกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
32. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามการส่งงานและเข้าเรียนออนไลน์ 
33. โครงการรูด้ี รู้ทำ ตามวิถพีอเพียง  
34. แบบสรุปกิจกรรมฝ่ายงานอภิบาล  
35. แบบสรุปกิจกรรมเด็กดีศลีรวี (ต้นไม้ความดี) 
36. แบบสรุปกิจกรรมส่งเสรมิระเบียบวินัยในโรงเรียน 
37. แบบสรุปการสังเกตพฤตกิรรมความมวีินัยภายนอกห้องเรียน เป็นรายบุคคล  Online  
38. แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน ด้านที่ ๕ อยูอ่ย่างพอเพียง 
39. แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่๗ รักความเป็นไทย ตวัชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที ๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

40. แบบสรุปกิจกรรมวันปฐมนิเทศ 
41. แบบสรุปโครงการส่งเสรมิมารยาทไทย  
42. แบบสรุปโครงการศิลป์สร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
43. แบบสรุปกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ฝ่ายงานอภิบาล/ความสัมพันธ์ทางศาสนา  
44. แบบสรุปกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
45. แบบประเมินกิจกรรมสภานักเรียน  
46. แบบสรุปบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน  

 
๒. จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑ 
๒.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนศีลรวี ได้จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ง
พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ โดยผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านภาษาไทยในแต่ละชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย โดยได้ดำเนินการประเมินทักษะด้านการอ่านและการเขียนเป็นรายบุคคล ในทุก ๆ ระดับชั้น โดยมีการ
ทดสอบทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite คือ ให้ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเข้ารับการทดสอบการอ่านและการ
เขียนผ่านไลน์กลุ่มครูประจำชั้นของแต่ละห้อง ตามช่วงเวลาที่ครูกำหนดและทำการทดสอบเป็นรายบุคคล มีการ
วัดประเมินผลโดยครูกลุ่มสาระภาษาไทยและครูประจำชั้น มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่า และตระหนักในความสำคัญของวันภาษาไทย เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  จึงจัดกิจกรรมวาด
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รูประบายสี กิจกรรมการคัดลายมือ กิจกรรมการแต่งเรื่องจากภาพและกิจกรรมการแต่งกลอน อีกทั้งยังมีกิจกรรม
คลินิกภาษา แก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพ มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลการอ่านและการเขียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง 
เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าวมีผลการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น พร้อมต่อการเรียนในทุกรายวิชา ทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการประเมินการอ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ (Pho-
netics) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะมีครูผู้สอนจากชาวต่างชาติควบคู่กับครูไทย
มาช่วยในด้านทักษะการฟัง การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียนออนไลน์ (On-line) เริ่มจากการ
ฝึกอ่านจากสระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระเดี่ยว สระผสม จากนั้นได้ทำการทดสอบการอ่านของนักเรียนโดยใช้คำ
พื้นฐานของแต่ละชั้น และนำพัฒนาการอ่านเพิ่มเติมในชั่วโมงเรียนออนไซด์ (On-site)  อีกทั้ง เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านอื่น ๆ ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรม
ดังนี้ สัปดาห์ภาษาอังกฤษซึ่งมีกิจกรรมที่เน้นทักษะการฟังและการเขียน เช่น กิจกรรม Spelling bee, กิจกรรม 
English Quiz กิจกรรม Love Dictionary ที่ ได้ เรียนรู้ถึ งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กิจกรรมการพูด
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (one day one sentence) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้สอนใน
กลุ่มสาระได้ทำการ PLC วางแผนการทำวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นทักษะการอ่านแบบแนวดิ่งเพื่อแก้ปัญหาด้านการ
อ่านของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและพัฒนาการอ่านของผู้เรียนให้ดีขึ้นในด้านการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการคิดคำนวณในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้มีจัดทำ
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์(ออนไลน์) และจัดทำโครงการเด็กดีมีเงินออม 
(ออนไลน์) ผ่านกิจกรรมการฝึกเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้ผู้เรียนได้รู้หลักการเขียน รู้ประโยชน์ของการเขียน
บัญชีรายรับ-รายจ่าย และได้ฝึกเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการสอดแทรกให้ผู้เรียน
ได้วางแผนการใช้เงินในช่วงสถานการณ์ (COVID-19) ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการเขียนบัญชี
รายรับ-รายจ่ายหรือวางแผนการใช้เงินเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมการคิดเลขเร็ว ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ และกิจกรรมการแก้
โจทย์ปัญหา ที่ฝึกให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์วางแผนการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ผ่านการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน
เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เน้นสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนยังมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้
ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
 ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
และการทำงานเป็นทีม ผ่านรูปแบบของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (PBL) ที่เน้นการนำความรู้สู่การสร้างอาชีพบนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน  
รวมถึงให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  สามารถรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสืบค้นข้อมู ลด้วยตัวเองและ
การทำงานเป็นทีมจากกิจกรรมบูรณาการโครงงานของผู้เรียนทุกระดับชั้น  โดยระดับชั้น   ป.๑-ป.๓ ทำในรูปแบบ
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โครงงานนักสำรวจ ระดับชั้น ป.๔-ม.๓ เป็นโครงงานนวัตกรรมประเภท สิ่งประดิษฐ์ โดยผู้เรียนทุกคนสามารถ
เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือใช้ปัญหาเป็นฐานในการทำโครงงาน จนทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบโครงงานและชิ้นงาน PBL อีกทั้งทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
ผู้เรียนจึงเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผู้เรียนให้ความสนใจในการใช้
เทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง โดยการค้นคว้าในทุกๆเรื่อง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆทางเทคโนโลยี ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเกิดความรู้ได้ตลอดเวลา ตลอดจนเกิดทักษะ 
วิธีการ ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธี และช่วยฝึกทักษะทั้งด้านการเรียนรู้ ด้าน
ความคิด คือ ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลโดยรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลความคิดที่ได้ให้เป็นเรื่องราวได้อย่างมีข้ันตอน มีระบบ เป็นระเบียบจนเกิดเป็น
ชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีของผู้เรียนทุกคน ที่มีการบูรณาการรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อผู้ เรียนมี
ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม พัฒนาตนเองและสังคม อีกทั้งมีจริยธรรมและคิดอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 อีกทั้งผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เน่ืองจากสถานการณ์ (COVID-19) ทางโรงเรียน
จึงได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยครูประจำวิชาได้เก็บคะแนน จากการประเมินผลระหว่างเรียน จาก
ชิ้นงาน ภาระงาน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย เก็บคะแนนร้อยละ ๘๐ และคะแนนสอบปลายภาค ร้อยละ 
๒๐ ใช้รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมการสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Word wall 
Google form Quizzes โดยมีครูประจำชั้นเป็นคนคุมสอบ ส่วนผู้เรียนประจำหอพักได้มีการทำข้อสอบ ในห้อง
สอบโดยมีครูคู่ชั้นเป็นคนคุมสอบ 

และทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะการทำงานพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีโครงการ
ส่งเสริม ทักษะการทำงานพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสวนเกษตรตามฤดูกาล โดยมีการ
จัดสรรพื้นที่ภายในบริเวณสวนกล้วย ทางทิศเหนือของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริม
อาชีพ เช่น การปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น อีกทั้ง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เกษตรน้อยนักประดิษฐ์ใช้
ชีวิตแบบพอเพียง ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้านทฤษฎีเพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมอาชีพได้มีการสอดแทรก เรื่อง
ของการประกอบอาชีพ ในกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมทักษะการทำงานของผู้เรียน และมีการปรับการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการทำให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติการทำงานด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการสร้างอาชีพ 
๒.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ทางโรงเรียนศีลรวี  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี  ตามคติพจน์ที่โรงเรียนได้ตั้ งไว้ว่า “ คุณธรรม  น้อมนำ
ปัญญา ”  อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวคิดนี้
สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเป็นคนดี มีความพอเพียง ย่อมจะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ต้อง
ผ่านการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพกติกา 
ตามอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ของโรงเรียน โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา โรงเรียนจึงได้มีการร่วมกันจัดทำ MOU ขึ้นระหว่าง 
นักเรียน ครูประจำชั้น  และผู้ปกครอง   โดยภายในข้อตกลงเป็นการกล่าวถึงกฏและข้อปฏิบัติที่นักเรียนต้อง
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ปฏิบัติ เช่น ทรงผม การแต่งกาย ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นรวมถึงข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ
ภายในโรงเรียน  มีการบันทึกพฤติกรรมและระเบียบวินัยของผู้เรียนซึ่งในปีการศึกษานี้เป็นการประเมินผลระเบียบ
วินัยผ่านทางครูผูู้สอนในแต่ละรายวิชาและครูประจำชั้น ทางระบบการประเมินผลของโรงเรียนในด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อที่ 3  ความมีวินัย อีกทั้งยัง มีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกด้วยการใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมภายนอก
ห้องเรียนเพื่อสร้างวินัยเชิงบวก ผ่านทางระบบ  Google Forms โดยในการประเมินครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนให้
ผู้ปกครองเป็นผู้บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมเนื่องจากผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนออนไลน์  อีกทั้งยังมี
การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามงานและการเข้าเรียนออนไลน์ ของผู้เรียนทุก ๆ สิ้นเดือนของทางฝ่าย
งานปกครอง มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักลักษณ์และเอกลักษณ์ อาทิเช่น โครงการรู้ดี รู้ทำตามวิถี
พอเพียง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีมารยาทที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาเปิดปี
การศึกษา สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล พิธีมิสซาวันคริสมาสต์ เพื่อให้ผู้เรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์(แบบบันทึกรายรับ -รายจ่าย) 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด เก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต และโครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่การพัฒนาอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีการจัดทำ  
โครงการรู้ดี รู้ทำ ตามวิถีพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน การ
รักความเป็นไทย การมีมารยาทที่ดีงาม ช่วยเหลือผู้อื่นและคนในสังคมและมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น 
ผู้ปกครองบันทึกภาพกิจกรรมการทำความดีของผู้เรียน ทำให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น  ส่วนกิจกรรมมารยาทไทย ได้มีการปรับกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยผ่านกิจกรรมการโฮมรูมออนไลน์ตอน
เช้ากับครูประจำชั้น   โดยการเปิดคลิปวิดีโอการส่งเสริมมารยาทไทยให้นักเรียนรับชมในชั่วโมงโฮมรูม เพื่อส่งเสริม
มารยาทในการฟัง การพูด การแสดงความเคารพ และการตรงต่อเวลาในการเรียนออนไลน์และนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  ในด้านของฝ่ายงานอภิบายและเผยแพร่ธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักคำสอนของศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลิก ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ฝ่ายงานอภิบาลและเผยแพร่ธรรม มีกิจกรรม
หว่านพระวาจา และนั่งสมาธิในช่วงเช้าและบ่าย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จัดกิจกรรม
ฉลองแม่พระบังเกิด โดยผ่านกิจกรรมโฮมรูมกับครูประจำชั้นได้เปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของแม่
พระบังเกิด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้ยังมีพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา พิธีมิสซาวันคริสมาสต์ เพื่อบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้า มี
กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโต และเปาโล ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ของผู้เรียนระดับชั้นป.๑ -ป.๖ มี
การตอบปัญหา นักบุญเปโต และเปาโล  ของผู้เรียนระดับชั้นม.๑ -ม.๓ มีการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก และกิจกรรมมิสซาวันคริสมาสต์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจในหลักคำสอน
ของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโดยผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในสัปดาห์แรกของต้นเดือนทางฝ่ายงานปกครองจะมีการตรวจความ
เรียบร้อยของทรงผม เครื่องแต่งกายของผู้เรียน  รวมถึงการตรวจเช็กผู้เรียนที่มาสายในทุกเช้า โดยทางฝ่ายงาน
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ปกครองมีมาตรการจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แทนการลงโทษ  แต่ด้วยสถานการณ์(COVIC-๑๙) จึง
มอบหมายให้ครูประจำชั้นได้กำชับผู้เรียนในเรื่องของทรงผมให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ  

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบ ๘ ข้อ มีแบบสรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้านที่ ๗ รักความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ผู้ เรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที มีโครงการศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยปลูกฝังให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความเป็นไทย มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเองและทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของงานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีความรักและหวงแหนท้องถ่ินของตนเองมากยิ่งข้ึน  มีการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านรายวิชาศิลปะ วิชาดนตรี และวิชานาฎศิลป์ โดยจัดกิจกรรมการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ผ่าน
การรับชมคลิปวิดีโอสื่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน ในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งมีการ
เขียนภาพศิลปะท้องถิ่นของไทย การเขียนภาพประเพณีวันลอยกระทง ตลอดจนการปฏิบัติภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ โดยใช้ภาษาท่า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาศิลปะจัดอยู่ในรูปแบบ Online และ On-site 

ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภา
ผู้เรียนเพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยและส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้
ผู้เรียนได้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและการเคารพสิทธิของผู้อื่น ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  

ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี จากคำกล่าวที่ว่า สุขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้ผู้เรียนมีการเจริญเติบโตเหมาะสมเป็นไป
ตามวัยมีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรง รู้เท่าทันในการปฏิบัติตนให้หลีกพ้นจากสิ่งเสพติด อบายมุข ตลอดจน
ภัยทางเพศ อีกทั้งเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่น กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดได้จัดกิจกรรมเป็น 2 แบบ 
คือ 1. ผู้เรียนที่มาเรียนแบบOnsite มีกิจกรรมดังนี้ การดูวีดีโอเกี่ยวกับโทษ และอันตรายของสารเสพติด  การทำ
ใบงาน  2. กิจกรรมOnline สำหรับผู้เรียนอยู่ทางบ้าน โดยมีกิจกรรมคือ ดูวีดีโอเกี่ยวกับยาเสพติค   การจัดทำ
ป้ายคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแล้วส่งครูมีการเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รู้โทษและพิษภัยของสารเสพติด มีการทำชิ้นงานเกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมทุกช่วงชั้น มีกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง โดยให้ครูประจำชั้นได้ติดตามน้ำหนักส่วนสูงของ
ผู้เรียนทุกคนเพื่อทราบพัฒนาการและการเจริญเติบโตของผู้เรียน และหาแนวทางแก้ไขแนะนำผู้เรียนที่มีปัญหา
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ โดยให้ครูประจำชั้นประสานงานกับผู้ปกครอง  เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ให้เหมาะสมกับวัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

  
๕ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑ กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้ องการของชุมชน ท้ องถิ่ น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 ๑.๒ กำหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 ๑.๓ กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

 ๑.๔ นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

√    

 ๑.๕ นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

√    

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ๕ ยอดเย่ียม 
 ๒.๑  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

อย่างเป็นระบบ  
√    

 ๒.๒  มีการนำแผนไปปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

√    

 ๒.๓  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน 

√    

 ๒.๔ สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

√    

 ๒.๕ สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

√    

๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
๕ 

ยอดเย่ียม 

 ๓.๑ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

√    



๕๙ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 ๓.๒   บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้ เรียน ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

√    

 ๓.๓  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

√    

 ๓.๔   กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

√    

 ๓.๕ สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ๔ ดีเลิศ 
 ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
√    

 ๔.๒ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  √   

 ๔.๓ นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

 ๔.๔  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

 ๔.๕ ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๓ ด ี

 ๕.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 

√ 
   

 ๕ .๒  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

 

√ 
   

 ๕.๓ จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 

 √   

 ๕.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 

√ 
   

 ๕ .๕  จั ด ให้ ผู้ เรี ยน ได้ ใช้ ป ระ โยชน์ จ ากก ารจั ด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 

 √   

๖ จัด ระบบ เทคโน โลยี ส ารสน เทศ เพื่ อสนั บสนุ น          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ๓ ด ี



๖๐ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 ๖.๑ ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 ๖.๒ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

√    

 ๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 √   

 ๖.๔ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

√    

 ๖.๕  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 √ 
 
 
 

  

๗ โรงเรียนเพิ่มเติมได้..........     
    

สรุปผลการประเมิน       =         
๒๕

๖
 

                                                  

 
๔.๑๗ 

 
ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ ๒ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ ๓ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ ๔ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ ๕ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับคุณภาพ      ดี 
๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  



๖๑ 
 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของ มาตรฐานที่ 2   

โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประกอบด้วยพันธกิจ ๕ ข้อ เป้าหมาย ๒๑ ข้อ และยุทธศาสตร์ ๓ ข้อ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแต่ละฝ่ายได้มีการนำ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการ
บริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมตลอดจนได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและ
โครงสร้างระดับฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ และฝ่ายอภิบาลและเผยแพร่ธรรม ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการแบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน มีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย 
พร้อมทั้งร่วมวางแผนพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน มีการประชุมระดับฝ่ายบริหารภายในสถานศึกษาก่อนลง
สู่การประชุมระดับฝ่ายทั้ง ๗ ฝ่าย เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับ ติดตามงานของแต่ละฝ่ายและมีการ
ประเมินผลตรวจสอบการดำเนินงานจากการติดตาม ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุรองรับการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ที่สามารถบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ต่อเน่ือง ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้นมีการพัฒนาในทุก ๆ ปี ตาม
นโยบายของรัฐ โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา/จุดเด่น/จุดด้อย/โอกาส 
(SWOT) ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จากนั้นนำเผยแพร่ไปยัง
คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวทุกฝ่ายให้รับทราบ การนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัตินั้น จะ
ดำเนินงานผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และปฏิทินปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามวงจรคุณภาพโดยใช้กระบวนการ  P D C A ครอบคลุมโดยโครงการกำกับติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม ๗ ขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและระบบนิเทศ
ภายใน ซึ่งมีโครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมอยู่ ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและมาตรฐานการศึกษา มีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ มีระบบการนิเทศ
ภายในที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการติดตามโครงการและกิจกรรมของฝ่ายงานในแต่ละเดือน มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้ขอเข้ารับประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนมีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ในด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  



๖๒ 
 

 

 

ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา มี
กิจกรรมครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา มีการบริหารอาคารสถานที่ สภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดทำหน่วยการ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกระดับชั้นที่เปิดสอนและทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรม
แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนชีวิต แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา ร่วมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ด้าน
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา และ
ดำเนินการติดตามอย่างต่อเน่ือง ผ่านวิทยากรผู้ชำนาญการ ตลอดจนได้ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทุก
คน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการถอดบทเรียนพอเพียง
สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  

โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการการ
พัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงซึ่งอยู่ในกิจกรรม Project based learning และแผนจัดการเรียนการสอน Project based 
learning กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมายมีโครงการวันวิชาการ  
มีกิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางวิชาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ
ทั้งแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ online และแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site  และมีการบันทึก
หลักสอนและการติดตามการใช้แผนการสอนทุกสัปดาห์ มีการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนทั้งแบบ online และ on-site เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการประชุม
และบันทึกการประชุมระดับฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง  ดำเนิน
โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนและผลิตสื่อประกอบการวิจัย มีการติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
อย่างต่อเนื่อง  มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินของครู  

โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุนครูและ
บุคลากรให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู เปิดโอกาสให้
ครูเข้ารับการศึกษาต่อเพื่อได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีโครงการสรรหาครูและบุคลากรครอบคลุมอยู่ ในส่วน
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การพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้น มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรที่ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๔๐ ชั่วโมง/คน ซึ่งจากผลการสรุปการเข้ารับการอบรม
สัมมนาปีการศึกษา ๒๕๖๔               ที่ผ่านมา พบว่า ครูและบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนาอยู่ระหว่าง ๖๐ -
๘๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๒ และได้รับการอบรมสัมมนามากกว่า ๘๐ ชั่วโมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๘ 
การจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีการประชุมปรึกษาหารือถึง
สภาพปัญหาต่าง ๆ ในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง จากนั้นนำผลที่ได้มาเผยแพร่และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากรที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีการนิเทศภายในที่
หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านการวิจัยการและผลิตสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเพื่อรับผิดชอบ กับกับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน ได้มีการสำรวจการชำรุดของอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ เพื่อทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย จัดจุดทิ้งขยะโดยมีการแยกขยะตาม
มาตรฐานสากล ฉีดพ่นควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดเตรียมอาคารสำหรับรองรับนัก เรียนจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยฉีดพ่นทำความสะอาดอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 
ติดป้ายเว้นระยะห่างทำจุดล้างมือ  โครงการจัดสภาพห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดสรรอุปกรณ์การทำ
ความสะอาดให้ทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณการตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยส่งเสริมให้แต่ละห้องมีมุมความรู้ในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมิน
ห้องเรียนสะอาดเป็นประจำทุกเดือน   โครงการสร้างบรรยากาศและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปรับปรุง
ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย สร้างแหล่งเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้สาระสุข
ศึกษา พลศึกษา ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่  มีการตัดแต่งกิ่งไม้ต้น
จามจุรีให้สวยงาม  มีสถิติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโครงการสวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศีลรวี จัดสร้างบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนสมุนไพร  และทำสรุปโครงการแต่ละโครงการประจำปี โดยมีการนำ
ผลการสรุปมาประชุมวางแผน บันทึกการประชุมฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ
จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน มีการกำหนดรหัส
แต่ละระดับของผู้ใช้งาน บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน มีการจัดหาซอร์ฟแวร์ 
ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย โดยได้นำระบบบริหารงานโรงเรียน (Impression 
Soft) ประกอบด้วย โปรแกรมงานการเงิน การบัญชี ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนครู งานวัดผลประเมินผลที่ถูกต้อง 
เที่ยงตรง สามารถรายงานผลและจัดทำในรูปเล่มของสารสนเทศโรงเรียน สถานศึกษาได้อำนวยความสะดวกด้าน
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน พร้อม
จัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
  



๖๔ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัต ิ

บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

๑ จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 

 
 

  
๖๙ 

 
๓๑ 

 
๒๑ 

 
๖๗.๔๙ 

 
ระดับดี 

 ๑.๑ จดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
     - แบบสรุปร้อยละของ
จำนวนครทูี่วิเคราะห์หลกัสูตร 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
นิเทศการสอนออนไลน์ ขั้นการ
ดำเนินการสอน ข้อ ๓.๑ - ๓.๗ 
ระดับคะแนน ดีมาก ภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๖๔ 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
นิเทศการสอนข้ันการวางแผน 
ข้อ ๑-๓ ระดับคะแนนมาก-มาก
ที่สุด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

√ 
 
 

   ๒๕ 
 
 
 
 
 

๘๐.๓๐ 
 
 
 
 
 

 

 ๑.๒  มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
จัดกระบวนการเรียนรูใ้นระดับ
สอนดีมีประสิทธิภาพ จากแบบ
สรุปประเมินนิเทศการสอน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

√ 
 
 

   ๒๕ 
 
 

๘๑.๑๗ 
 
 

 

 ๑.๓  มรีูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ทีม่ีความ
จำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่

√    ๒๑ ๖๗.๒๑  



๖๕ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัต ิ

บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

จัดแผนการเรียนรู้ของชุมนุม
คลินิกภาษา 

 ๑.๔  ฝกึทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคดิเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
ส่งแผนการจัดการเรียนรูโ้ดย
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Prob-
lem-based Learning : PBL) 

√ 
 
 
 
 

   ๑๙ 
 
 
 

๖๐.๐๐ 
 
 
 

 

 ๑.๕  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวันได้ 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินสื่อการเรียนรู้ ขอ้ ๗ 
ระดับคะแนนดีมาก 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
นิเทศการสอน ข้อ ๙ ระดับ
คะแนนมากที่สุด ภาคเรยีนที่ 
๒/๒๕๖๔ 

√ 
 
 
 

   ๑๕ 
 
 

 
 

๔๘.๗๗ 
 
 

 
 

 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การ
เรียนรู้ 

   
๖๔ 

 
๓๑ 

 
๒๑ 

 
๖7.74 

 
ระดับดี 

 ๒.๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินสื่อการเรียนรู้ระดับดี
มาก - ดีเยี่ยม  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
 
√ 

    
 

๓๐ 

 
 

๙๕.๘๐ 

 

 ๒.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 
     - แบบสรุปร้อยละที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน(บูรณา

√    ๓ ๑๐.๑๔  



๖๖ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัต ิ

บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

 ๒.๓ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 
     - สรุปการพัฒนาตนเองใน
การผลติสื่อการจดัการเรยีนรู้
ของครู บุคคลากร 

√    ๓๑ ๑๐๐  

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิง
บวก 

  
๘๐ ๓๑ ๑9 61.29 

ดี 

 ๓.๑ ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
จัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน
(แบบประเมินห้องเรียน) 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินการนิเทศการสอน
ออนไลน์ด้านบุคลิกภาพและ
การสอนของครูมีกลัยาณมิตร 
จากแบบนิเทศการสอนออนไลน์ 
ข้อที่ ๒.๑ – ๒.๔ ระดับดีมาก 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินการนิเทศการสอนด้าน
บุคลิกภาพและลักษณะของครู 
ข้อ ๒๒ ระดับคะแนนมากที่สุด 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๒๔ 
 
 
 

๗๖.๐๐ 
 
 
 

 

 ๓.๒ ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครรูักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ่ะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้รว่มกัน

√ 
 
 
 

   ๑๓ 
 
 
 

๔๑.๙๓ 
 
 
 

 



๖๗ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัต ิ

บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

อย่างมีความสุข 
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้วธิีการเสริมแรงอยา่ง
เหมาะสม จากแบบนิเทศการ
สอนออนไลน์ข้อที่ ๓.๕ ระดับดี
มาก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้วธิีการเสริมแรงอยา่ง
เหมาะสม จากแบบนิเทศการ
สอน ข้อ ๑๑ ระดับมากที่สุด 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  
๗๕ ๓๑ ๒3 74.19 

 
ระดับดี 

 ๔.๑ มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
      - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ในระดับดีมาก ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๔  
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
มีการวัดผลสอดคล้องกับตัวชี้วดั
และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กำหนด จากแบบนิเทศการสอน 
ข้อ ๑๘ ระดับมากที่สดุ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๔  

√ 
 
 
 
 
 

   27 87.10  

 ๔.๒ มีข้ันตอนโดยใช้เครือ่งมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่

√ 
 
 
 
 

   20 64.52  



๖๘ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัต ิ

บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

มีผลการประเมินข้ันการวัดผล
ประเมินผลจากแบบนิเทศการ
สอนออนไลน์ข้อที่ ๔ ระดับ 
มากที่สุด ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๔ 
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
มีผลการประเมินข้ันการวัดและ
ประเมินผล จากแบบนิเทศการ
สอน ข้อ ๑๘-๒๑ ระดับมาก
ที่สุด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

 

 ๔.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
     - แบบสรุปร้อยละของแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนของครู ระดับ
มาก-มากที่สุด (แบบประเมิน
การสอนของครูโดยนักเรยีน) 

√  
 

  25 80.65  

 ๔.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู ้
     - แบบสรุปร้อยละของการ
เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 

√    18 58.06  

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   
๗๗ 

 
๓๑ 

 
๒7 

 
๘7.10 

ระดับ 
ดีเลิศ 

 ๕.๑ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนรู้ 
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชพีระหวา่งครู(PLC)  
     - ร้อยละของจำนวนครูที่

√ 
 
 
 

   22 70.97  



๖๙ 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัต ิ

บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

ได้รับการอบรมพัฒนา 
     - ร้อยละของชั่วโมงอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 

 ๕.๒ นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 
     - แบบสรุปร้อยละของครูที่
ได้รับการนิเทศและได้รับข้อมูล
สะท้อนกลับ  

√    31 100  

สรุปผลการประเมิน    =      ๖๗.๔0 + ๖7.74 + 61.29 + 74.19 + 87.10 
                                                  ๕ 

71.54 
 

ระดับดี 

 
หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว  
วิธีคำนวณ  

*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)  = ๑๐๐ x จำนวนครผู่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
จำนวนครทูั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้  
ร้อยละ ๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  =  กำลังพัฒนา  
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙  =  ปานกลาง  
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙  =  ดี  
ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙  =  ดีเลิศ  
ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐   =  ยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓ 
๑. ร่องรอยหลกัฐาน 

๑. แบบสรุปร้อยละของจำนวนครทูี่วิเคราะห์หลกัสูตร  
๒.แบบบันทึกใบงานวิเคราะห์หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. แบบสรุปร้อยละของแบบนิเทศการสอนออนไลน์  
๔. แบบบันทึกคะแนนการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
๕. แบบสรุปร้อยละของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้ของ ๘ กลุ่มสาระ 
๗. แบบสรุปร้อยละของครูที่จดัแผนการเรียนรู้ของชุมนุมคลินิกภาษา    
๘. แบบรายงานกิจกรรมชุมนุมคลินิกภาษา 
๙. แบบสรุปร้อยละของครูที่ส่งแผนการจัดการเรยีนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : 
PBL)               
๑๐. แบบรายงานโครงงาน PBL 
๑๑. ประมวลรูปภาพกจิกรรมการสอนและการนำเสนอโครงงาน(Problem-based Learning : PBL) 
๑๒. แบบสรุปร้อยละของแบบประเมินสื่อการเรียนรู้   
๑๔. แบบสรุปร้อยละของครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
๑๕. แบบสรุปบันทึกสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ 
๑๖. ทะเบียนสื่อครูประจำเดือนแต่ละกลุ่มสาระ 
๑๗. แบบสรุปร้อยละที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๑๘. แบบสรุปการพัฒนาตนเองในการผลติสื่อการจัดการเรียนรู้ของคร ูบุคคลากร 
๑๙. ประมวลรูปภาพระบบการจัดการศึกษาของครูในระบบวัดผลออนไลน์ 
๒๐. แบบสรุปร้อยละของครูที่จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน(แบบ
ประเมินห้องเรียน) 
๒๑. แบบประเมินห้องเรียนสะอาด 
๒๒. ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม classroom , wordwall , canva , Google from  , ka-
hoot , Quiz 
๒๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามการส่งงานและการเข้าเรียนออนไลน์ 
๒๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒๕. แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒๖. แบบบันทึกหลังการสอนของครู ๘ กลุ่มสาระ 
๒๗. แบบสรุปผลการนิเทศการสอนของครูรายบคุคล 
๒๘. แบบบันทึกการสอนรายชั้นเรียน 
๒๙. แบบสรุปร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือการวดัผลประเมินผลจากแบบบันทึกการสอนรายชั้นเรียน 
๓๐. แบบสรุปร้อยละของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
๓๑. แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
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๓๒. แบบสรุปร้อยละของการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
๓๓. ประมวลภาพระบบการจดัการศึกษาของครูในระบบวัดผลออนไลน์ 
๓๔. ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓๕. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามการส่งงานและการเข้าเรียนออนไลน์  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
๓๖. แบบสรุปร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างครู(PLC) 
๓๗. แบบสรุปร้อยละของจำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา 
๓๘. แบบสรุปร้อยละของชั่วโมงอบรมสัมมนาเพือ่เพิ่มพูนความรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 
๓๙. แบบบันทึกการประชุม PLC ( Logbook ) 
๔๐. แบบบันทึกโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 
๔๑. แบบสรุปร้อยละการจัดทำวจิัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
๔๒. แบบรายงานการส่งโครงรา่งวิจัยในชั้นเรียนของครู 
๔๓. แบบสรุปร้อยละของครูที่ไดร้ับการนิเทศและได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ 
๔๔. แบบรายงานการประเมินตนเอลของครู (SAR) 
๔๕. แบบบันทึกรายงานการประชุมของ ๘ กลุ่มสาระ 
๔๖. แบบสรุปบันทึกการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ 
 
๒.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
  

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
โดยครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง เน้น
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยครูมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบโครงงานของแต่ละระดับชั้น (PBL)  ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สังเกตผลจากการนิเทศการสอน 
ซึ่งครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศครบ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูนำผลการบันทึกหลังสอนที่มีผลการ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอน นำไปแก้ไขโดยมีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญนักเรียนที่
ต้องความช่วยเหลือพิเศษ เช่น กิจกรรมคลินิกภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น เป็นต้น   

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ครูได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ครูมีการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนออนไลน์ เพิ่มความสนใจในการเรียนของผู้เรียน ผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น  โปรแกรม class-
room , wordwall , canva , Google from  , kahoot , Quiz และ Line เป็นต้น รวมไปถึงครูมีการพัฒนา
ตนเองในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชิ้นงาน แบบทดสอบและใบงาน ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เนื่องจากผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน ครูทุกคนได้จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบสื่อทำมือ และสื่อมัลติมีเดีย เดือนละ ๑ ชิ้น และในปีการศึกษา 
๒๔๖๔ ครูได้สรุปเป็นทะเบียนสื่อการเรียนการสอนของครูเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสอนต่อไป 

ครูผู้สอนมีการบริหารการจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ครูได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อการปรับการเรียนการสอน การ
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บริหารจัดการชั้นเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในด้านการใช้คำพูดเสริมแรงกับผู้เรียน จากการสังเกตนิเทศการสอน 
การปฏิสัมพันธ์ในการติดตาม กำกับดูแล ผู้เรียน ครูมีระบบติดตามนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการ
เรียน ของฝ่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเข้าใจและมีระบบการดูแลนักเรียนให้กับผู้ปกครอง ผ่าน
การประชุมผู้ปกครองออนไลน์เน่ืองด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ครูเพิ่มความเอาใจ
ใส่ผู้เรียนมากขึ้น ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สอนออนไลน์ ครูมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่จำเป็นในการวัดผล ประเมินผลและวางแผนการเก็บคะแนนระหว่างภาค
เรียน กับปลายภาคเรียน ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดผลประเมินผลออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมที่
ช่วยการวัดผลออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น Google from  , kahoot , Quiz, Wordwall  เป็นต้น จาก
การเก็บคะแนนของครูผู้สอน ได้มีการส่งข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และผู้ปกครอง ในรูปแบบประกาศผลคะแนนเก็บ
ระหว่างภาคออนไลน์ ผ่านระบบการวัดผลประเมินผลในหน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน ระหว่างการเรียนการสอน
ออนไลน์ ครูประจำวิชามีการติดตามคะแนนส่งผ่านครูประจำชั้น แจ้งผู้ปกครองในไลน์กลุ่มประจำชั้นทุกเดือนใน
สัปดาห์ Reelex Week ในการติดตามภาระงานของนักเรียน โดยนักเรียนที่มีปัญหาในการส่งงาน/ภาระงาน ครู
ประจำชั้นมีการประสานกับผู้ปกครองทันที เพื่อช่วยในการวัดผลประเมินผลของผู้เรียน 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยดำเนินการ
ผ่านกระบวนการ PLC โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้จากการอบรม
สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ แบ่งปันระหว่างเพื่อนครูในกลุ่มสาระฯ และมีการนำผลการจัดการเรียนการสอนมา
แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการสอน หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ 
PLC จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และนำผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนในกลุ่มสาระฯ ครูได้รับ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครบทุกคน โดยหัวหน้าวิชาการพร้อมกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศการสอน และนำผลนิเทศป้อนกลับไปยังครูผู้สอนใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ดีเลิศ 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ้ ดีเลิศ  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

ดี  

5. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... -  
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ปานกลาง  
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ  
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ดี  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ  

6. มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ  
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... -           

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นสำคัญ  ดี 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี  
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี  

5. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... -  
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ  

ดีเลิศ 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดี  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ดีเลิศ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี  

7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... -  
มาตรฐานที่ 

 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดี 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี  

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ  

6. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... -  
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน 

กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
   3.1 ระดับปฐมวัย 

3.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
จากการดำเนินงานสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการด้ านสั งคม มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลและ

สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
การทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกิจกรรมประจำ
สัปดาห์ที่ครูกำหนดให้ทำและถ่ายรูปส่ง การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ จากกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ต้นไม้ที่รักที่ให้
เด็กอัดคลิปวีดีโอขณะปลูกและดูแล จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (87.32) 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่างเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดและมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว นักเรียนมีพฤติกรรมตามลักษณะที่สถานศึกษากำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ได้แก่ กิจกรรมอัดคลิปเต้นประกอบเพลงรำวงวันลอยกระทง  และผ่านกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ให้เด็กทำการ์ดวัน
แม่และนำไปกราบคุณแม่พร้อมทั้งถ่ายรูปส่งครู จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (84.51)  

เด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ มีน้ำหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี เด็ก
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่ มีการบันทึกการวัดส่วนสูง และน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินภาวะ
โภชนาการ โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองส่งผลการวัดและชั่งน้ำหนักมาให้ครูทุกสิ้นเดือน มีการบันทึกการ
แปรงฟันและตรวจฟันของเด็กจากผู้ปกครอง โดยการถ่ายรูปขณะแปรงฟันเป็นต้น จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เลิศ (80.28)  

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ร้อยละของเด็ก
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา
คำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 
โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรม 6 หลัก กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  ผ่านการอัดคลิปวีดีโอขณะเล่า
นิทาน  กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์กับหน่วยการเรียนรู้ฤดูหนาว ซึ่งเด็กได้แต่งเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวและผู้ปกครอง
อัดคลิปขณะเดินส่งให้ครู เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  ส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจและสงสัยพยายามค้นหาคำตอบ อ่าน
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นิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ตามความคิดและจินตนาการได้ จึง
ทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี (63.38) 

จากการดำเนินงาน เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ และ
กิจกรรมอื่นๆตามโครงการ ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมตามความเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ ออนแฮนด์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น
บันทึกภาพการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงของเด็ก ทำให้ผู้ปกครองและเด็กมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น จึงส่งผลให้มาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ดีเลิศ (78.87) 

3.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม และไม่เร่งรัดวิชาการ ออกแบบการจัด

ประสบการณ์ ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมอมปฏิบัติ (Active Learning) จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภาระกิจการจัดประสบการณ์ จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ภายการอบรม
กาศึกษาปฐมวัย โดยจัดครูจบการศึกษาปฐมวัยผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญ ใน
การออกแบบการจัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบ
การโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความปลอดภัย จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดี  

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ มีการนิเทศติดตามการใช้
สื่อในการจัดประสบการณ์ มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

กำนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

3.1.3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก

เป็นรายบุคคล จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตราฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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ครูจัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สำหรับมุมประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่นป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้เป็นต้น ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของ
เด็ก เช่นกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาคำตอบเป็นต้น 
จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ด ี

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการ
ที่หลากหลาย วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่
ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 
  3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3.2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
จากการดำเนินงานได้พบว่าทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบ ๘ ข้อ มีแบบสรุป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่ ๗ รักความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ผู้เรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที มีโครงการศิลป์สร้างสรรคว์ัฒนธรรมท้องถิ่น โดยปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็นไทย มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเองและทำให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีความรักและหวงแหนท้องถ่ินของตนเองมากยิ่งข้ึน  มีการส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านรายวิชาศิลปะ วิชาดนตรี และวิชานาฎศิลป์ โดยจัดกิจกรรมการบรรเลงเครื่องดนตรี
ไทย ผ่านการรับชมคลิปวิดีโอสื่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน ในแต่ละท้องถิ่น อีก
ทั้งมีการเขียนภาพศิลปะท้องถิ่นของไทย การเขียนภาพประเพณีวันลอยกระทง ตลอดจนการปฏิบัติภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ โดยใช้ภาษาท่า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะจัดอยู่ในรูปแบบ Online และ On-site จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
(๘๖.89)   

อีกทั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จึงทำให้ผู้เรียนเกิดการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น 
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมไลน์ และโปรแกรมต่างๆ ผู้เรียให้ความสนใจใน
การใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพราะว่าเทคโนโลยีสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง ในทุก ๆ เรื่อง ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเกิดความรู้ได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนเกิดทักษะ วิธีการ ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างถูกวิธี จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ (๗๕.74)   
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นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา โรงเรียนจึงได้มีการร่วมกันจัดทำ MOU ขึ้นระหว่าง นักเรียน ครูประจำ
ชั้น  และผู้ปกครอง   โดยภายในข้อตกลงเป็นการกล่าวถึงกฏและข้อปฏิบัติที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เช่น ทรงผม การ
แต่งกาย ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นรวมถึงข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆภายในโรงเรียน  มีการ
บันทึกพฤติกรรมและระเบียบวินัยของผู้เรียนซึ่งในปีการศึกษานี้เป็นการประเมินผลระเบียบวินัยผ่านทางครูผูู้ สอน
ในแต่ละรายวิชาและครูประจำชั้น ทางระบบการประเมินผลของโรงเรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 3  
วินัย อีกทั้งยัง มีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกด้วยการใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมภายนอกห้องเรียนเพื่อสร้างวินัยเชิงบวก 
ผ่านทางระบบ  Google Forms อีกทั้งยังมีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามงานและการเข้าเรียน
ออนไลน์ ของผู้เรียนทุก ๆ สิ้นเดือนของทางฝ่ายงานปกครอง มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักลักษณ์และ
เอกลักษณ์ อาทิเช่น โครงการรู้ดี รู้ทำตามวิถีพอเพียง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มี
มารยาทที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เพื่อให้ผู้เรียนปลูกฝังให้
ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์(แบบบันทึก
รายรับ-รายจ่าย) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด เก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต และโครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่
การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเรียนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีการจัดทำ โครงการรู้ดี รู้ทำ ตามวิถีพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน การรักความเป็นไทย การมีมารยาทที่ดีงาม ช่วยเหลือผู้อื่นและคนในสังคมและมี
จิตสาธารณะ ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ โดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม ส่วนกิจกรรมมารยาทไทย ได้มีการปรับกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยผ่านกิจกรรมการโฮมรู
มออนไลน์ตอนเช้ากับครูประจำชั้น   โดยการเปิดคลิปวิดีโอการส่งเสริมมารยาทไทยให้นักเรียนรับชมในชั่วโมงโฮม
รูม เพื่อส่งเสริมมารยาทในการฟัง การพูด การแสดงความเคารพ และการตรงต่อเวลาในการเรียนออนไลน์และ
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงทำให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  (๗๕.๒5) 

จึงทำให้มาตรฐานนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

3.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มกีารบริหารจดัการแบบกระจายอำนาจเป็น ๘ ฝา่ย 
    มีแผนเผชิญเหตุรองรบัการแพรร่ะบาดของโควิด 19 โรงเรียนศีลรว ี มีระบบสารสนเทศ IMPRESSIONSOFT  
    ดูคะแนนช่วงการเรียนการสอนออนไลน ์
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินการ ติดตาม 
ตรวจสอบ   
    พัฒนาปรับปรุง 
๓. โรงเรียนมีการส่งเสรมิให้ครูจัดทำแผน การวดัผลประเมินผล การเก็บคะแนน Online/Onsite ในช่วง  
    สถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ ๑๙ 
จึงทำให้มาตรฐานนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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3.2.3 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
          ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ครบทุกหน่วยการเรยีนรู้ และครูเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ในรูปแบบการเรียนแบบใหม่ (New Normal)  
ที่ปรับเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ จากแบบสรุปร้อยละของครูที่ใช้
สื่อการสอน และครูมีการสร้างสือ่การเรียนรู้ระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ ครูร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้โดยดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC มกีารแบ่งปันความรู้จากการอบรมสัมมนาผ่านระบบ
ออนไลน์ และมีการนำผลการจดัการเรียนการสอนแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการสอน หา
แนวทางการแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการ PLC จัดทำวจิัยในชั้นเรียน จัดทำสื่อส่งเสริมการเรยีนการสอน ครู
ได้รับการนิเทศการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำผลนิเทศป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๗1.61 ระดับคุณภาพ ด ี
 
4.  จุดควรพัฒนา 
    4.1ระดับปฐมวัย 
 
  4.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

- พัฒนาการดา้นสติปัญญา กล่าวคือ เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย   
ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอา่น  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ  การ
เล่นกับผู้อื่นโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เพือ่พัฒนาให้เด็กเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม
สนับสนุนให้เด็กมีความคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

 4.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
- สถานศึกษาให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

สถานศึกษาพัฒนาออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความต้องการ และความแตกตา่งของ
เด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

- สถานศึกษานำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 4.1.3 มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ครูให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ

วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑. ทางโรงเรียนควรมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากข้ึน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๒. ทางโรงเรียนควรส่งเสริมด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ควรมกีารวัดน้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียน
ทุกๆภาคเรียน และควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านการเล่นกีฬา 
ดนตร ีเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ   
 ๓. ทางโรงเรียนควรส่งเสริมด้านกระบวนการทำงานกลุ่มในแต่ละสาระการเรียนรู้ ให้มากยิ่งข้ึน โดยเน้น
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 

4.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนควรมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานไดต้ลอดเวลา เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. โรงเรียนจดัช่องทางการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ผูป้กครองและชุมชน 
๓. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากการจดัสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
๔. โรงเรียนควรกำกับตดิตามงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำประปา นำ้ดื่ม พดัลม ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และ
พร้อมใช้งาน 
๕. โรงเรียนควรตดิตามผล PLC และนำผล PLC มาวิเคราะห์รว่มกันระดบัฝ่าย เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษาทุก ๆ ปี โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างเข้มข้น 
๖. โรงเรียนควรมีการกำกับ ติดตาม งานสถานศกึษาพอเพียง ภาคเรียนละ ๑ และออกแบบเครื่องมีติดตามงานให้
ชัดเจน 
๗. โรงเรียนควรตดิตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คร ู บุคลากร และผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทาง
โรงเรียน 

4.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ๑.ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเอง
และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเนื่องด้วยจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-๑๙  ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติจึงไม่สามารถทำกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว้ได้ 
            ๒.ครูควรมีการบริหารการจัดการชั้นเรียนและปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ และจัดการชั้นเรียนให้มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในด้านการใช้คำพูดเสริมแรงกับผู้เรียน ให้การปฏิสัมพันธ์ในการติดตาม กำกับดูแล ผู้เรียน ที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการเรียน และควรเพิ่มความเอาใจใส่ให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 

5.  แนวทางการพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
     5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ส่งเสริมเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต 
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ในโลกศตวรรษที่ 21 ถือเป็นความท้าทาย ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระแสสังคมโลกที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลข่าวสาร แบบไร้ขีดจำกัดและช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่ทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่
ต้องการดังนั้นในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่สำคัญต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู ที่ต้องปูพื้นฐานให้เด็กหปฐมวัยสามารถดำรงชีวติไดอ้ย่างมีความสุขในโลกยุดดิจิทัล และ
ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดโดยเข้าใจธรรมชาติ การใช้งานทั้งประโยชน์ และพิษภัย เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน 
รู้จักป้องกันตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งของตนเอง ครอวครัว และสังคมต่อไปในอนาคต 

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สถานศึกษาพัฒนาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่าง
ของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคล และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

5.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ครูส่งเสริมให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอยา่งอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง

ต่อวิธกีารเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เด็กได้
พัฒนาทักษการเรียนรู้ ฝึกการทำงานและอยู่รว่มกันเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ฝึกให้เด็กได้มี
โอกาสฟัง พูด สังเกต คดิแก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกแดความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัเรื่องที่
เรียนโดยจัดกจิกรรมดว้ยวิธีตา่งๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธติ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ เล่น
บทบาทสมมุติ ร้องเพลง เล่นเกม ท่องคำคลอ้งจอง หรือเชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็กๆ กอ่ให้เกิด
กระบวนการสมองเกิดการเรียนรู้และสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆที่รับรู้มาเป็นการพัฒนา
กระบวนการคิดของเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดบั เด็กจะได้เคยชิน กับการใช้
ความคดิ และ คดิเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 

 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     5.4 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

๑. โรงเรียนควรมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากขึ้น อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม
สถานการณ ์ (Covid-๑๙)  เช่น แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ มีการจัดเตรียมแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนให้เข้มข้น เพื่อบรรลุจดุประสงค์ที่วางไว้  
เพื่อให้เกิดความกา้วหน้าในผลการเรียนทกุรายวิชาหรือผลการทดสอบอื่น ๆ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 
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๒. โรงเรียนควรส่งเสริมด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยจะต้องปรับรูปแบบโครงการ ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ มีการวดัน้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียนออนไลน์ในทุกๆ ภาค
เรียน โดยแจ้งน้ำหนักส่วนสูงผ่านครูประจำชั้นให้รับทราบ เพื่อผู้เรียนจะได้มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั ส่วนการส่งเสริมกิจกรรมสมรรถภาพทางกายทางออนไลน์ สามารถทำได้เองที่บ้านโดย
ใช้อุปกรณ์ที่หางา่ย และสะดวกตอ่การใช้งาน เช่น การกระโดดเชือก การยกน้ำหนักโดยใช้ขวดน้ำ ควรมีการจัด
กิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านการเล่นกีฬา ดนตรี เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ   
 ๓. โรงเรียนควรส่งเสริมด้านกระบวนการทำงานกลุ่มในแต่ละสาระการเรียนรู้ เน่ืองจากสถานการณ์ 
(Covid-๑๙) ที่ผ่านมานั้นทางโรงเรียนไดต้ระหนักความสำคัญ และต้องเวน้ระยะห่างทางสังคม เพือ่ลดการแพร่เชื้อ 
จึงไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการกลุ่มอย่างเต็มที ่  แต่ในปีการศกึษา 2565 ถ้าสถานการณ์(Covid-
๑๙) ยังไม่ดีขึ้นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานกลุ่มโดยผ่านการตดิต่อสื่อสาร ใช้แอปพลิเคชัน ต่างๆ ใน
โลกออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนจะได้มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร เปลี่ยนความคดิเห็น และยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น แอปพลิเคชัน Line Facebook IG WeChat Zoom   
  5.5 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. โรงเรียนควรจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรยีนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
๒. โรงเรียนควรมีโครงการบำรุงรักษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมสำหรับการใช้งาน ครอบคลุมทุก
พื้นที่ ทันสมัยมีความปลอดภัย 
 5.6 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5.6.1 ส่งเสริมใหค้รนูำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนรว่มในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์ตรงโดยนำโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรูก้ลับไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
 5.6.2 ส่งเสริมให้ครพูฒันาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริหารการจดัการชั้นเรียนและปรับการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือศึกษาหาความรูต้ัวตนเองนำมาแบ่งปันกันกับเพื่อนครูในกลุ่มสาระหรือฝา่ย
งาน ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันในการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-9) 
และจัดการชั้นเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในด้านการใชค้ำพดูเสริมแรงกบัผู้เรียน ให้การปฏิสัมพนัธ์ในการติดตาม 
กำกับดูแล ผู้เรียน ที่ต้องการความชว่ยเหลือพิเศษด้านการเรียน และควรเพิ่มความเอาใจใส่ให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  
 
 ความต้องการช่วยเหลอื 

๑. หน่วยงานภายนอก วทิยากรผูช้ำนาญการ เผยแพร่ความรู้ให้ครูและบุคลากร 
๒. ควรมีการปฏิสัมพันธก์ับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ
พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณ
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง (ทั้งนี้  กรณีที่ ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของ
สถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C 1) 

1. -    
2. -    
3. -    
4. -    
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายมาตรฐาน ปีการศกึษา 2564 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประกันคณุภาพภายในและจัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 4) 
6. โครงสรา้งหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
.................................................................................................. 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

  
เด็กร้อยละ ๖๐ มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เคลื่อนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดีดูแล รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

ดี 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

เด็กร้อยละ ๖๐  มีความร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถในผลงานของตนเองและของผู้อื่น มี
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

ดี 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

เด็กร้อยละ ๖๐ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม  ทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไข ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

ดี 

1.4 เด็ ก มี พั ฒ น าการด้ าน สิ ติ
ปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กร้อยละ ๖๐ สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นได้
อย่างเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย    และ
พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์การคิด แก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้สร้างสรรค์ มีผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ     การเคลื่อนไหว 
ท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น มีการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือและแสวงหาความรู้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก 
กล้องดิจิตอล เป็นต้น   

ดี 
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มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและเด็กกลุ่ม 
เป้าหมายเฉพาะ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถ่ิน 

ดี 

2.2 โรงเรียนจดัครใูห้เพียงพอกับ
ชั้นเรียน 

โรงเรียนจัดครูได้เหมาะสมกับภารกิจ มีการจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยได้
พอเพียงกับจำนวนห้องเรียน 

ดี 

2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญ  ในการออกแบบ   
การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก  
เป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

ดี 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
และสื่ อ  เพื่ อการเรียนรู้  อย่ าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่
คำนึ งถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม มีการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีน
ป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

ดี 

2.5 โ ร ง เรี ย น ให้ บ ริ ก า ร สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรี ย น รู้ เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า รจั ด
ประสบการณ์ 

โรงเรียนมี สิ่ งอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่ อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนา
และสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์ และใช้สื่ออย่ าง
หลากหลาย   

ดี 

2.6 โร ง เรี ย น มี ร ะบ บ บ ริ ห า ร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ มี
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐาน มีการดำเนินงานตามแผน มีการประเมินผลและ 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามผล     
การดำเนินงาน มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

ดี 



๘๗ 
 

 

 

 
มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

ม า ต ร ฐ า น ที่  3 ก า ร จั ด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้ เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 
ครูร้อยละ ๖๐ สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสจัดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัย มีการ
ติดตาม และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

ดี 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ ๖๐ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น 
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

ดี 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี    
ที่เหมาะสมกับวัย 

ครูร้อยละ ๖๐ มีการจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท 
ปลอดภั ย  มี พื้ นที่ แสดงผลงาน เด็ ก  พื้ นที่ สำหรับมุ ม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้
เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะ 
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 

ดี 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริ งและนำผลประเมิ น
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ ๖๐  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตร ประจำ วันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการประเมิน
ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑)มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

 
 
ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   การสื่อสาร
และการคิดคำนวณในทุกระดับชั้น 

 
 

ด ี

๒)  มี ความสามารถในการ
วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ คิ ด อ ย่ า งมี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ด ี

๓)  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตัวเอง มีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ ประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (อาจเป็นแนว ความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ปีละ 1-2 ชิ้นงาน  

ด ี

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ด ี

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้ เรียนร้อยละ 70 บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล         การทดสอบ
ระดับชาติ ผลการทดสอบรายสาระการเรียนรู้ และหรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ 

ด ี

๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดี มี
ความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อ        การทำงาน
หรือมีงานอาชีพ 

ด ี

๑ .๒   คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมี คุณ ลักษณ ะและ
ค่านิยมที่ดี  
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามค่านิยมพื้นฐาน และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
ด ี

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ   ความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

ดีเลิศ 



๘๙ 
 

 

 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ 60 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ด ี

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

ผู้นักเรียนร้อยละ 70  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  และมีจิต
สังคม ด้านความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน จิตอาสาและจิตสาธารณะ 

ด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและจัดการ 
๒ .๑  ก า ร มี เ ป้ า ห ม า ย 
วิสั ยทั ศน์   และพั นธกิ จที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา         ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
น โยบายของรัฐบาลและของต้นสั งกั ด  รวมทั้ งทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ
นำแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ 

๒ .๓   ด ำ เนิ น งาน พั ฒ น า
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้าน 
การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบ ด้ าน ที่ เชื่ อ ม โย งกั บ วิ ถี ชี วิ ต จ ริ ง  แล ะค รอบ คลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียน
แบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจั ดการเรียนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

๒ .๖  จัดระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บ ริ ห า รจั ด ก าร  แ ละก า ร
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ     การ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ครูผู้สอนร้อยละ 70 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  

ด ี



๙๐ 
 

 

 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓ .๑   จั ด ก าร เรี ยน รู้ ผ่ าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จ ริ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผน   การจัดการเรียนรู้ 
ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓ .๒   ใช้ สื่ อ  เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ด ี

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ด ี

๔.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูผู้สอนร้อยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด ี

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พั ฒ นาและปรับป รุ งก าร
จัดการเรียนรู้ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 70 ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ด ี
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โรงเรียนศีลรว ี
โครงสร้างหลักสูตร  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

ปีการศึกษา  2562 - 2564 
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน ป.1 

(ชั่วโมง/ปี) 
ป.2 

(ชั่วโมง/ปี) 
ป.3 

(ชั่วโมง/ปี) 
ป.4 

(ชั่วโมง/ปี) 
ป.5 

(ชั่วโมง/ปี) 
ป.6 

(ชั่วโมง/ปี) 
1. ภาษาไทย 200 160 160 160 160 160 
2. คณิตศาสตร ์ 160 200 200 200 200 200 
3. วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
    - ประวัติศาสตร ์

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
8. ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 120 200 200 200 200 200 

รวมสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 880 960 960 960 960 960 
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม 
1. นักสำรวจน้อย 

 
40 

 
40 

 
40 

 
- 

 
- 

 
- 

   นวัตกรรมอิสระ - - - 40 40 40 
2. หน้าที่พลเมือง 80 80 80 80 80 80 
3. คอมพวิเตอร ์วิทยาการคำนวณ 80 80 80 80 80 80 

รวมสาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม 200 200 200 200 200 200 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว/ชุมนุม 
2. กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

 
40 
40 
10 

 
40 
40 
10 

 
40 
40 
10 

 
40 
40 
10 

 
40 
40 
10 

 
     40 

40 
10 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 90 90 90 90 90 90 

รวม (ชั่วโมง) 1,170 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

 
* หมายเหตุ   โรงเรียนได้จัดให้มีการเรยีนการสอนวิชาพัฒนาทกัษะเพิ่มเติม คือ ภาษาจนี , English Phonics , 

กิจกรรมทักษะการอา่น , กิจกรรมภาษาและนำเสนอ  
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โรงเรียนศีลรว ี
โครงสร้างหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

ปีการศึกษา  2562 - 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 

1 
ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน       
ภาษาไทย 80  (2.0) 80  (2.0) 80  (2.0) 80  (2.0) 80  (2.0) 80  (2.0) 
คณิตศาสตร์ 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 
วิทยาศาสตร์ 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 

ประวัติศาสตร์ 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
สุขศึกษา 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
พลศึกษา 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
ศิลปะ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
ภาษาต่างประเทศ 100  (2.5) 100  (2.5) 100  (2.5) 100  (2.5) 100  (2.5) 100  (2.5) 
รวม สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 440 (11) 440 (11) 440 (11) 440 (11) 440 (11) 440 (11) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม       
หน้าท่ีพลเมือง 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
คณิตศาสตร์ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
คอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
โครงงานนวัตกรรมอิสระ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
รวม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 140 (3.5) 140 (3.5) 140 (3.5) 140 (3.5) 140 (3.5) 140 (3.5) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 

1 
ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมแนะแนว/ชุมนุม 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
20 
20 
5 
 

 
20 
20 
5 
 

 
20 
20 
5 
 

 
20 
20 
5 
 

 
20 
20 
5 
 

 
20 
20 
5 
 

รวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 45 45 45 45 45 45 
รวมเวลาเรียน 625 625 625 625 625 625 
รวมเวลาทั้งหมด 1,250 ชั่วโมง/ป ี 1,250 ชั่วโมง/ป ี 1,250 ชั่วโมง/ป ี
 



๑๐๖ 
 

 

 

 


