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สวนท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปการศึกษา 2564  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดแก รูปแบบ (Online), รูปแบบ 

(On-Hand) และรูปแบบ (On-Site) โดยการบูรณาการโครงการและกิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกในการจัดการ

เรียนรู โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 92.73 ยอดเยี่ยม 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
89.16 
98.09 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 94.08 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีผลการดำเนินการมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาดานผลสัมฤทธิ ์

               ทางวิชาการ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
เปาหมาย 

(คารอยละ) 

ผลการ

ประเมิน 

(คารอยละ) 

สรุปผล 

การประเมิน 

รายประเด็น 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 6 ประเด็นพิจารณา 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร  

และการคิดคำนวณ           
80 88.24 สูงกวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 
85 82.79 ต่ำกวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80 93.10 สูงกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน         ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
เปาหมาย 

(คารอยละ) 

ผลการ

ประเมิน 

(คารอยละ) 

สรุปผล 

การประเมิน 

รายประเด็น 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 
90 95.17 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 76.18 สูงกวาเปาหมาย 

6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 90 99.48 สูงกวาเปาหมาย 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย   4 ประเด็นพิจารณา 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 90 99.83 สูงกวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 90 99.83 สูงกวาเปาหมาย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 90 93.46 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 92.73 
ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 
 

 

จากตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรยีน ดานผลสัมฤทธิท์างวิชาการ และดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนท้ัง 10 ประเด็นพิจารณา ปการศึกษา 2564 ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีประเด็นท่ีมีคารอย

ละสูงกวาเปาหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา ไดแก   1) ผูเรียนมีมีความสามารถในการอาน การเขียน การ

ส่ือสาร และการคิดคำนวณ  2) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  3) ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  4) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ 5) ผูเรียน

มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  และมีประเด็นท่ีมีคารอยละต่ำกวาเปาหมาย ไดแก 1) มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา  ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  มีประเด็นท่ีมีคารอยละสูงกวาเปาหมาย จำนวน 4 ประเด็นพจิารณา ไดแก 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด    2) ผูเรียนความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

3) ผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

1. กระบวนการพัฒนา (บรรยายภาพรวม 2 ประเด็นหลัก ตาม มฐ.1 คุณภาพผูเรียน) 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศนของโรงเรียนไดแก “มุงพัฒนาครูสูผูเรียนให

มีคุณภาพดวยระบบประกันคุณภาพภายใน ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในยุค 4.0” เนื่องดวยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน 3 

รูปแบบ ไดแก รูปแบบ (Online) , รูปแบบ (On-Hand) และรูปแบบ (On-Site) โดยการบูรณาการโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู  ทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใน
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รูปแบบออนไลน (ONLINE) ดวยโปรแกรม OBS ผานระบบ YouTube ผูเรียนทำแบบฝกหัดและแบบทดสอบผาน 

Application Liveworksheets และ Google Form โดยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรนั้น มีแผนการเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจอยางรอบดานทั้งดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เนนการใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  โดยครูจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียน ตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน  

โดยการจัดการเรียนรูแบบ Active learning  โครงงาน  STEM   แบบการใชปญหาเปนฐาน พัฒนาการอานออก 

เขียนได คิดเลขเปน และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1-6 สงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับดีเลิศ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการ เพื่อสงเสริมดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผูเรียน ดังนี้ 

1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ป.3 

1.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET ป.6 

1.3 กิจกรรมสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ คือ 

- การแขงขันสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

- การแขงขันสอบทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

- การสงเสริมใหนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษา 

- กิจกรรมสงเสริมการอาน เขียน ยกระดับ RT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

2. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา คือ 

3. โครงการพัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน ส่ือสารและคิดคำนวณ     

  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียนภาษาไทยช้ัน ป.1 –ป.6  

  -  กจิกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน ส่ือสารภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1 –ป.6   

  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ช้ัน ป.1 –ป.3 

-  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ช้ัน ป.4 –ป.6 

4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร 

 -    กิจกรรม  IEP  Camp 2022 

 -    กิจกรรม Christmas Festival  2022 

 -    กิจกรรม IEP Open House 2022 

 -    กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

6. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

8. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 
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9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรู  โดยมีกิจกรรมท่ีดำเนินการดังนี ้
 

 -  กิจกรรมโครงงาน 

 -  กิจกรรมพัฒนาทักษะศักยภาพผูเรียน 

 -  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 -  กิจกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 -  กิจกรรมหองเรียนนาเรียนรู 

 -  กิจกรรมหองสมุด  3 ดี 

10.  โครงการติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ    

11. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน 

12. กิจกรรม PLC ของระดับสายช้ัน 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

ตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ โรงเรียนไดดำเนินการโดย

จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ ซึ่งนักเรียนจะไดรับการพัฒนา
ดานการอาน เขียน สื่อสารภาษาไทย (ในวันจันทร) ประกอบไปดวยการอานคำพื้นฐานของแตละระดับชั้น การ
ทองอาขยาน การอานขอความ บทรอยกรองและ เรื่องท่ีกำหนด การเขียนตามคำบอก  การแตงประโยค  และการ
เขียนเรื่องจากภาพ  การพัฒนาดานการคิดคำนวณ จะมีกิจกรรมฝกคิดเลขเร็วของแตละระดับชั้น ในวันพุธ การ
พัฒนาดานทักษะการอาน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน นักเรียนจะไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมในทุกๆ 
สัปดาห อีกท้ังยังมีกิจกรรมหนาเสาธง สงเสริมการใชภาษาทุกวัน เชน  ภาษาไทยวันละคำ /ภาษาอังกฤษวันละคำ 
/ภาษาจีนวันละคำ  กิจกรรมบันทึกการอาน  จัดทำหนังสือเลมเล็ก โครงการหองเรียนพิเศษภาษา  คาย English 
camp และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถาน เนนพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ และ
จัดโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะ วิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน การ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การสอบนานาชาติ  การสอบ TEDET การสอบ สสวท. และการแขงขันภาษาไทย
ระดับเขตพื้นท่ี และกิจกรรมสงเสริมการอาน เขียน ระดับเขตพื้นท่ียกระดับ RT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา ดวยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  กิจกรรมสัปดาห
ว ิทยาศาสตร  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่มีความหลากหลาย เนนการจัดการเรียนรู แบบ Active 
Learning  กิจกรรมสะเต็มศึกษาของแตละหองเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนำความรูมาประยุกตใช ดวย
การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร โครงงานคอมพิวเตอร โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนำผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน มาจัดแสดงและนำเสนอในกิจกรรมนิทรรศการผลงานที่ภาคภูมิเมื่อ
สิ้นปการศึกษา  โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี สงเสริมใหนักเรียนไดไปศึกษานอกสถานที่และนำ
ความรูไปแลกเปล่ียนเรียนรู อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 
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3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของแตละหองเรียน 
โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการทำชิ้นงาน นวัตกรรมภายในหองของตนเอง นำเสนอผลงานของแตละกลุม และ
คัดเลือกผลงานของหองมาจัดแสดงในงานนิทรรศการผลงานที่ภาคภูมิเมื่อสิ้นปการศึกษา  และโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวไดรับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว แตละหองเรียนก็ไดจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อสงเสริม
คุณธรรมและระเบียบวินัยของหอง  มีการจัดกิจกรรมที่เนนพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวตักรรม 
หรือชิ้นงาน มีการนำไปใชประโยชนไดจริง มีความรูในการทำโครงงาน และจัดทำโครงงาน มีชิ้นงาน/แผนภาพ
ความคิด อยางนอยปการศึกษาละ 2 ช้ินงาน และมีความคิดสรางสรรคในการทำงาน  

4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง ใช
เทคโนโลยีในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยี พัฒนาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใหผูเรียนสืบคนขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสืบคนขอมูลจาก Internet และสรุปความรูไดดวยตนเอง เพื่อสงเสริม
ผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนผูเรียนเปน
สำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย จัดกิจกรรมสงเสริมดานอาชีพ
ดวยโครงงานอาชีพ จัดอบรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียน ใหผูเรียนวัดความถนัดทางอาชีพ  และมีการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาตอของแตละสถาบันใหกับนักเรียน 
 5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดจัดทำโครงการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางเขมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
มีกระบวนการของกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  
 5.1 ครูผูสอนวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู รายมาตรฐาน 
รายบุคคลรายขอ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน วิเคราะหปญหา สาเหตุ กำหนด 
แนวทางแกไขในสาระท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกวามาตรฐาน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานการเรียนรูท่ีควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  

5.2 โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5.3 โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน มีการกำหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินการอยางชัดเจน กำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหา  

5.4 ผูสอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ที่เนนใหผูเรียนเปนสำคัญ มีสวน
รวมและมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน การวิเคราะห การสังเคราะห   
การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนตน กระตุนใหผู เรียนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ จัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมใน
การเรียนรู และจัดทำสื่อนวัตกรรมที่เปนแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ ใบงาน ใบความรู เพื่อเปนเอกสารประกอบ
เรียนรูสำหรับผูเรียน 

5.5 จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมสอนเสริมใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหในการเขา
รับการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) และและจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหในการเขารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

5.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการใหเขมแข็ง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู เสริมให
นักเรียน เชน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กิจกรรมติวเขมกอนสอบ NT กิจกรรมติวเขมกอนสอบ O-NET กิจกรรม 
กิจกรรมทองอาขยาน กิจกรรมทองสูตรคูณเปนประจำทุกวัน เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะดำเนินการซ้ำ ๆ บอย ๆ 
เพื่อใหเกิดความชำนาญ 

5.7 สงเสริมผูเรียนในการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบ
ของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) การแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ และเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการตาง ๆ   

5.8 ผูสอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
ปรุงปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

5.9 จัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน มีความหลากหมาย ปรับปรุง
เกณฑการวัดและประเมินผลใหมีความเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และนำผลประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางตอเนื่อง   

 6. ผูเรียนมีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน โรงเรียนจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาใหนักเรียนทุกคนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอใน
ระดับชั้นที่สูงขึ ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับชวงวัย ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
โรงเรียนกำหนดรูปแบบใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่จะศึกษาตอไดเลือกกลุมการเรียนตามศักยภาพและ
ความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย ในการดำเนินจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรู มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่น มีความสุขในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดวย

วิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนไดแก "ความพอเพียง" 

โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี  โครงการสงเสริมสุขภาวะ

และสุนทรียภาพ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ตามนโยบายและจุดเนน เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองไปสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ การเปนคนดี คนเกง ยอมรับ

และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำ

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดีและโครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพท่ี

เหมาะสมกับผูเรียน เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร เนนใหผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะ มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การแนะแนว การ

ดูแลสุขภาวะจิต มีการจัดการเรียนรูโดยนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการ

เรียนรูสูโลกกวาง การทัศนศึกษา สงเสริมดานการกีฬา เชน กีฬาฟุตซอล แชรบอล เรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
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ทักษะทางดานดนตรีและนาฏศิลป ทำใหผูเรียนมีอารมณสุนทรี จิตใจดีออนโยน นอกจากนั้น มีการมุงพัฒนา

ทักษะภาษาตางประเทศ ผูเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกับครูเจาของภาษา ไดเรียนรูและยอมรับความ

แตกตาง สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยไมขัดตอหลักกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอรายงานผลการประเมนิตนเอง ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 2  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1  

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน    
(คิดเปนรอยละ) 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการ

คิดคำนวณ           
80 88.24 

สูงกวาเปาหมาย

(ระดับยอดเยี่ยม) 

         1.1 คาเฉล่ียความสามารถในการอาน การเขียน การ

ส่ือสารภาษาไทย 
80 95.32 

สูงกวาเปาหมาย 

        1.2  คาเฉล่ียความสามารถในการอาน การเขียน การ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ 
80 89.11 

สูงกวาเปาหมาย 

         1.3 คาเฉล่ียความสามารถในการคิดคำนวณ 80 80.29 สูงกวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 
85 82.79 

ต่ำกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

           2.1 สามารถอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศเสริม

ประสบการณจากส่ือประเภทตาง ๆ 
85 83.48 ต่ำกวาเปาหมาย 

           2.2 สามารถจับประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบ 

เช่ือมโยงความเปนเหตุเปนผลจากเรื่องท่ีอาน 
85 83.05 ต่ำกวาเปาหมาย 

           2.3 สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของเรื่องราว

เหตุการณของเรื่องท่ีอาน 
85 83.13 ต่ำกวาเปาหมาย 

           2.4 สามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องท่ีอาน โดยมี

เหตุผลประกอบ 
85 81.50 ต่ำกวาเปาหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80 93.10 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 
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มาตรฐานท่ี 1  

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน    
(คิดเปนรอยละ) 

 3.1 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมหรือ

ช้ินงาน มีการนำไปใชประโยชนไดจริง 
80 94.50 สูงกวาเปาหมาย 

 3.2  ผูเรียนมีความรูในการทำโครงงาน และจัดทำ

โครงงาน 
80 88.05 สูงกวาเปาหมาย 

 3.3 ผูเรียนมีช้ินงาน/แผนภาพความคิด อยางนอยป

การศึกษาละ 2 ช้ินงาน 
80 95.10 สูงกวาเปาหมาย 

 3.4 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการทำงาน 80 94.75 สูงกวาเปาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
90 95.17 

สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 
         4.1 มีความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีได

เหมาะสมตามวัย 
90 96.75 สูงกวาเปาหมาย 

         4.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 90 92.40 สูงกวาเปาหมาย 

         4.3  มีความสามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง 90 94.45 สูงกวาเปาหมาย 

         4.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแกปญหา

อยางสรางสรรค 
90 93.50 สูงกวาเปาหมาย 

          4.5 มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี 90 98.75 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 76.18 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับดีเลิศ) 

5.1 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
70 74.89 สูงกวาเปาหมาย 

5.2. รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
65 73.47 สูงกวาเปาหมาย 

5.3 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
65 74.28 สูงกวาเปาหมาย 

5.4 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
70 75.11 สูงกวาเปาหมาย 

5.5 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
75 79.17 สูงกวาเปาหมาย 

5.6 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
75 80.01 สูงกวาเปาหมาย 
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มาตรฐานท่ี 1  

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน    
(คิดเปนรอยละ) 

5.7 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
75 75.98 สูงกวาเปาหมาย 

5.8 รอยละเฉล่ียของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
65 72.86 สูงกวาเปาหมาย 

6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
90 99.48 

สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

     6.1  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานและความรูสึกท่ีดีตองาน

อาชีพ 
90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

     6.2  นักเรียนมีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในช้ันท่ีสูงข้ึน 90 100.00 สูงกวาเปาหมาย 

     6.3  นักเรียนแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณา ท่ี 1.1  

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
89.16 ยอดเยี่ยม 

 

 จากตารางท่ี 2  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น

พิจารณาท่ี 1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา สงผลใหภาพรวมของการดำเนินงาน

ของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมาย เปนสวนใหญโดย ซึ่งมีผลดำเนินงาน ดังนี้   

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 
88.24 จากคาเปาหมายรอยละ 80 สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการจัดเปนกิจกรรมพัฒนาทกัษะ
การอานและการเขียนภาษาไทย (ในวันจันทร) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (จำนวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห) และ
พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ (ในวันพุธ) ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและ
วิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะมีการอัดคลิป
การอาน การเขียนตามคำบอกโดยผานการจัดกิจกรรมรูปแบบ On line และ On hand การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเนนพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การ
สื่อสารทั้งดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ ที่เปนความจำเปนพื้นฐานในแตละชั้น มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลผูเรียน รายงานผลการพัฒนาและนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียนตอไป โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ไดแก  ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน บันทึกการเขียนตามคำบอก  
สมุดเขียนสะกดคำของนักเรียน  ผลงานเขียนสรางสรรคของนักเรียน เรียงความ งานเขียนสรางสรรค  แบบ
รายงานผลการประเมินการอานของเขตพื้นที่ สพป.นครสวรรคเขต 2  รายงานผลการทดสอบ RT  ผลงานและ
รางวัลสนับสนุน  ไดแก 1) การสอบเขา ม.1 โครงการดาวรุงมุงโอลิมปก ของโรงเรียนนครสวรรค  2) การสอบเขา 
ม.1 หองเรียน MEP ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม  3) การสอบเขา ม.1 หองเรียนปกติ ของโรงเรียนนครสวรรค  4) 
การสอบเขา ม.1 หองเรียนปกติ ของโรงเรียนสตรนีครสวรรค  5) การเขารวมแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
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ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) 6) การเขารวมแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 7) นักเรียนสอบได
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6   8) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ไดคาเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ  9) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 วิชา
ภาษาไทย และคณิตศาสตร ไดคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 10) ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน 
คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ 11) รางวัลชนะเลิศ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ดานวิชาการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค 
ประเด็น ผลการประเมิน 

มี
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
การส่ือสาร
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 
ผลการทดสอบ RT การอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ดาน 
คะแนนเฉลีย่ระดับ 

โรงเรียน เขตพื้นท่ีฯ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 
การอานออกเสียง 72.09 63.57 67.84 72.14 69.04 69.95 
การอานรูเรื่อง 80.88 71.83 72.94 73.07 72.30 72.79 

รวม 2 ดาน 76.48 67.70 70.40 72.57 70.67 71.38 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางแสดงจำนวนและรอยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดาน 
จำนวนและรอยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเวนเด็กพิเศษ และ Walk-in) 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

การอานออกเสียง 59 38.81 85 55.92 7 4.60 1 0.65 
การอานรูเรื่อง 110 72.36 41 26.97 1 0.65 0 0.00 
รวม 2 ดาน 81 53.28 69 45.39 2 1.31 0 0.00 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
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การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 ดาน

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ RT การอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
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มี
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
การส่ือสาร
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถดานการอานภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 ผลการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน และสื่อสารภาษาไทย 
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
มี
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1) มี
ความสามารถ
ในการอาน การ
เขียน การ
ส่ือสารและการ
คิดคำนวณ  
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
มีความสามารถ
ในการคิด
คำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถดานการคิดคำนวณ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 
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2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแกปญหา  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  82.79  จากคาเปาหมาย รอยละ  85  ต่ำกวาเปาหมายที่สถานศึกษา

กำหนด  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบ

โดยตรงตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีหลักฐานเชิงประจักษ  ไดแก  แบบสรุปผลการประเมินการ

อาน คิดวิเคราะห  แบบสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  

ผลงานนักเรียน ผลงานรางวัลสนับสนุน  ไดรับรางวัลการแขงขัน ดังนี้   1) การสอบเขาโครงการดาวรุงมุงโอลิมปก 

ของโรงเรียนนครสวรรค 2) การสอบเขาหองเรียน MEP ของ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 3) การสอบเขาโรงเรียนบุญ

วาทยวิทยาลัย 4) รางวัลนักเรียนชนะเลิศ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ดานวิชาการ 5) ผลการทดสอบระดับชาติ O-

Net ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ เปนตน 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
2) มี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห คิด
อยางมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  
และแกปญหา 
(ระดับยอด
เยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6   ปการศึกษา 2564  
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3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  93.10  จากคาเปาหมายรอย 
ละ  80.00  สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยมีการ
พัฒนาผูเรียนในดานทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ครู
ดำเนินการการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายที่เสริมสรางทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม โดยใชแนว
ทางการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมอยางทั่วถึง ปลูกฝงความสามารถในการแสวงหา
ความรูอยางอิสระใหผูเรียน โดยการคนควาองคความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โลกออนไลน หรือแหลงเรยีนรู
ใกลตัว จนสามารถนำความคิดของตนเองไปพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
โดยการจัดทำโครงงาน/ชิ้นงาน อยางนอยปการศึกษาละ 2 ชิ้นงาน เพื่อนำไปเผยแพรหนาชั้นเรียนหรือตอ
สาธารณะชน ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก  1) รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ซึ่งนักเรียนทุก
หองเรียนไดจัดทำโครงงานคุณธรรม ระดับหองเรียน  2) ชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ซึ่งทางโรงเรียนไดกำหนดใหจัดทำข้ึนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

3) มี
ความสามารถ 
ในการสราง
นวัตกรรม 
(ระดับยอด
เยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  ปการศึกษา 2564   
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4. ผู เรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  
95.17 จากคาเปาหมาย  รอยละ 90 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง ใชใน
การประกอบอาชีพ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบไดอยาง
สรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและ
การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทันและมีจริยธรรมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในรูปแบบออนไลน 
(ONLINE) ดวยโปรแกรม OBS ผานระบบ YouTube ผูเรียนทำแบบฝกหัดและแบบทดสอบผาน Application 
Liveworksheets และ Google Form เพื ่อสรางงานใหกับผู เรียน จัดการชั้นเรียน แสดงความคิดเห็น และให
คะแนนไดโดยตรงแบบทันที ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก 1. สมุดบันทึกการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและสรุป
ความรูไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลที ่ไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-6   2. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานท่ี 5 ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  3. แบบประเมินช้ินงาน     4. แผนการเรียนรู(สอดแทรกการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ)   
 
ประเด็น ผลการประเมิน 

4) มี
ความสามารถ 
ในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
(ระดับยอด
เยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6   จำแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา 2564 
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 5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับผลการเรียน
เฉล่ียในภาพรวม  8  กลุมสาระ  คิดเปนรอยละ  76.18 จากคาเปาหมาย รอยละ  70  สูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียน
กำหนดทุกกลุมสาระการเรียนรู และจากการที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไดรวมกันพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  สงผลใหผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6  สูงกวาคาเฉล่ีย
ระดับประเทศทั้ง  4  กลุมสาระ  และผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 สูงกวา  
คาเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง  2  กลุมสาระ  ไดแก  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ผลการทดสอบ RT  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 สูงกวาระดับประเทศท้ัง  2  ดาน   
 
ประเด็น ผลการประเมิน 

5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา) 
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปดานความรูความเขาใจ  
และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร   

 

 
รายวิชา ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร

ฯ 
สังคมฯ ประวัติฯ สุขศึกษา

ฯ 
ศิลปะ การงาน

อาชีพ 
อังกฤษ รอยละ

เฉลี่ย 

ป
การศึกษา 

2563 

76.28 73.49 87.92 72.17 73.36 80.36 78.92 77.07 70.71 76.70 

ป
การศึกษา 

2564 

74.89 73.47 74.28 75.96 74.27 79.17 80.01 75.98 72.86 76.18 

พัฒนา -1.39 -0.02 -13.64 3.79 0.91 -1.19 1.09 -1.09 2.15 -0.52 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(O – NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET)   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 61.58 40.45 38.33 45.83 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.78 36.78 34.39 39.14 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด(สพฐ) 49.54 35.85 33.68 35.46 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 

สูงกวาระดับประเทศ + 11.20 + 3.62 + 4.02 + 6.61 

 
            จากแผนภูมิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับจังหวัด มีดังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 10.80 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 3.67 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 3.94 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 6.69 

จากแผนภูมิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับสังกัด (สพฐ.) มีดังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 12.04 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 4.60 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 4.65 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 10.37 

จากแผนภูมิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับ ประเทศ มีดังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 11.20 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 3.62 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 4.02 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 6.61 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5) มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(O – NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O – NET  
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2563 – 2564  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

ปการศึกษา 2563 71.57 32.01 45.87 53.71 50.79 

ปการศึกษา 2564 61.58 40.45 38.33 45.83 46.55 

พัฒนา -9.99 + 8.44 -7.54 -7.88 -4.24 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา) 
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ประจำปการศึกษา  2564  
เปรียบเทียบของโรงเรียน กับแตละสังกัด  

ดาน 
ระดับ

โรงเรียน 

ระดับเขต

พื้นท่ีฯ 

ระดับ

จังหวัด 

ระดับ

ศึกษาธิการ

ภาค 

ระดับ

สังกัด 

ระดับ 

ประเทศ 

ความสามารถดาน

คณิตศาสตร 
53.65 48.05 51.55 51.16 48.73 49.44 

ความสามารถดาน

ภาษาไทย 
64.46 56.02 57.41 57.28 55.48 56.14 

เฉลี่ยรวม 2 ดาน 59.05 52.04 54.48 54.22 52.11 52.80 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2564  

เปรียบเทียบของโรงเรียน กับแตละสังกัด 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5) มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(ผลสัมฤทธิ์
ของ
สถานศึกษา) 
(ระดับดี
เลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2562 – 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ดาน 
ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2564 

รอยละของผลตาง

ระหวางป

การศึกษา  

2563-2564 

ความสามารถดานคณิตศาสตร 50.26 46.14 53.65 +7.51 
ความสามารถดานภาษาไทย 57.44 56.77 64.46 +7.69 

รวม 53.85 51.45 59.05 +7.60 
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6. ผูเรียนมีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที ่ดีตองานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  99.53   จากคา

เปาหมาย  รอยละ  90.00  ผลการพัฒนาสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ  แบบประเมินผลงาน  แบบสังเกตการณทำงาน  แบบสัมภาษณ  แบบสำรวจ  แบบ

ประเมินเจตคติที ่ดีตองานอาชีพ  แบบบันทึกการศึกษาตอ ผลรางวัลสนับสนุน  ไดแก  1) รางวัลดาวรุ งมุงสู

โอลิมปก (สอบเขา ม.1 โรงเรียนนครสวรรค)  3) รางวัลสอบคัดเลือกเขา ม.1 หอง MEP โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 4) 

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กดีและเยาวชนดีเดน ปการศึกษา 2565 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตอ

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 เปนตน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
6) มีความรู  
ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดี
ตองานอาชีพ 
(ระดับยอด
เยี่ยม) 
 

 

รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2564   
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ขอมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 

1.ดานคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 โรงเรียนไดต้ังคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียนข้ึน และรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนดานตางๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนทุกคน (จำนวน 1,172 คน) 
ของโรงเรียน แลวนำมาประเมินตามเกณฑของโรงเรียนพบวา  

1. การประเมินความสามารถดานการอานภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 พบวา ผูเรียนมีผล

การทดสอบดานการอานภาษาไทยระดับพอใช ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 96.96 

2. การประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 พบวา ผูเรียนมีผล

การทดสอบดานการเขียนภาษาไทยระดับพอใช ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 94.36 

3. การประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 

1-6 พบวา ผูเรียนมีผลการทดสอบดานการอาน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ  ระดับพอใชข้ึนไป    คิดเปน

รอยละ 89.11 

4. การประเมินดานการคิดคำนวณ พบวา ผูเรียนมีผลการทดสอบดานการคิดคำนวณ (เกรดวิชา

คณิตศาสตร 2.5 ข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 80.29 

5. การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ

คิดเห็น และแกปญหาพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา ในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ  82.79   

6. การประเมินการมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม คิดเปนรอยละ  93.10   

7. การประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ  95.17   

8. การประเมินการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูงกวาคา

เปาหมาย คิดเปนรอยละ  76.18   

9. ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาคาเฉล่ีย

ระดับประเทศท้ัง 4 กลุมสาระ  และผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 สูงกวา  

คาเฉล่ียระดับประเทศท้ัง 2 กลุมสาระ  ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  และผลการทดสอบ RT ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี   สูงกวา  คาเฉล่ียระดับประเทศท้ัง 2 ดาน คือ 

การอานออกเสียง และ การอานรูเรื่อง 

10. จากผลการประเมินในทุกประเด็นของคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนท่ีผานมา แสดงให

เห็นวา ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตอในระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 และจากการประเมินเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ พบวา ผูเรียนรอยละ 99.53  

มีผลการประเมินต้ังแตระดับดีข้ึนไป  
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1. 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา 

               ท่ี 1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1  

1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

90 99.83 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

    1.1 นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร ในระดับดีข้ึนไป 
90 99.83 สูงกวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 90 99.83 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

     2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย เขารวมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและทองถ่ิน 

5 กิจกรรมข้ึนไป และผานการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงคขอท่ี 7 รักความเปนไทย ไดระดับ 2 ข้ึนไป 

90 99.83 สูงกวาเปาหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 
90 99.23 

สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

     3.1 นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 
90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 90 93.46 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

    4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก สวนสูง และพัฒนาการทาง

รางกายเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข 

90 92.08 

สูงกวาเปาหมาย 

    4.2 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิต 

อารมณและสังคมท่ีสมบูรณ 
90 94.84 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณา ท่ี 1.2  

ดานดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
98.09 ระดับยอดเยี่ยม 

จากตารางท่ี 3  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น

พิจารณาที่ 1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดำเนินการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา คือ 1) การมคุีณลักษณะ     และคานิยม

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย และ 4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแลว 

สูงกวาเปาหมายท้ังหมด ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้    
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 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 99.83 จากคา

เปาหมายรอยละ 90 สูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึน

ไป คิดเปนรอยละ 99.83 หลักฐานเชิงประจักษ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดแก รูปแบบออนไลน (Online), รูปแบบ

ออนแฮนด (On-Hand) และรูปแบบออนไซต (On-Site) โดยการบูรณาการโครงการและกิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกใน

การจัดการเรียนรู ซึ่งมีโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดี และโครงการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

  1.1 กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคและคานิยม 12 ประการ 

  1.2 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  1.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

  1.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

  1.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

  1.6 กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

  1.7 กิจกรรมวันไหวคร ู

  1.8 กิจกรรมวันลอยกระทง 

  1.9 กิจกรรมตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

  1.10 กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 

  1.11 กิจกรรมเศรษฐีนอย 

  1.12 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

  1.13 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  1.14 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

 ผลงานรางวัลสนบัสนุน 1) รางวัลเยาวชนดีเดนระดับชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป 2565 ไดแก 

เด็กชายกิตติกวิน สนไชย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1) การมี
คุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
กำหนด 
 (ระดับยอด
เยี่ยม) 

 
นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละของคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

ป. 1 182 182 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 2 171 169 98.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.17 
ป. 3 211 211 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 4 214 214 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 5 193 193 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 6 191 191 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 1,162 1,160 598.83 0 0.00 0 0 0 0 2 1.17 

เฉลี่ยรอยละ 
ของโรงเรียน 

99.83 0.00 0.00 0.00 0.17 

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคไดระดับ 2 ขึ้นไป 

 
รอยละการมีคุณลักษณะ และคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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 2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 99.83 จากคาเปาหมาย

รอยละ 90 สูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด หลักฐานเชิงประจักษ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดแก รูปแบบออนไลน (Online), 

รูปแบบออนแฮนด (On-Hand) และรูปแบบออนไซต (On-Site) โดยการบูรณาการโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

สอดแทรกในการจัดการเรียนรู ไดแก โครงการสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย และการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี 7 รักความเปนไทย ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

  2.1 กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคและคานิยม 12 ประการ 

  2.2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

  2.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

  2.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

  2.5 กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

  2.6 กิจกรรมวันไหวคร ู

  2.7 กิจกรรมวันลอยกระทง 

  2.8 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

  2.9 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  2.10 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

  2.11 กิจกรรมนาฏศิลป 

  2.12 กิจกรรมดนตรี 

 ผลงานรางวัลสนบัสนุน 1) รางวัลเยาวชนดีเดนระดับชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป 2565 ไดแก 

เด็กชายกิตติกวิน สนไชย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2) การมี
ความภูมิใจ
ในทองถ่ิน
และความ
เปนไทย 
(ระดับยอด
เยี่ยม) 

 
นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการเขารวมโครงการ/กิจกรรมดวยความภูมิใจในทองถ่ินและ 
ความเปนไทยของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

ป. 1 182 182 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 2 171 169 98.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.17 
ป. 3 211 211 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 4 214 214 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 5 193 193 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 6 191 191 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 1,162 1,160 598.83 0 0.00 0 0 0 0 2 1.17 

เฉลี่ยรอยละ 
ของโรงเรียน 

99.83 0.00 0.00 0.00 0.17 

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ 7 รักความเปนไทย ไดระดับ 2 ขึ้นไป 

 
รอยละการมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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 3. ผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 

99.23 จากคาเปาหมายรอยละ 90 ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด หลักฐานเชิงประจักษ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใน 3 รูปแบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดแก 

รูปแบบออนไลน (Online), รูปแบบออนแฮนด (On-Hand) และรูปแบบออนไซต (On-Site) โดยการบูรณาการ

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู  ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ, 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และโครงการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

  3.1 กิจกรรมโฮมรูม 

  3.2 กิจกรรมกีฬาสีบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 

  3.3 กิจกรรมดนตรีบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 

  3.4 กิจกรรมนาฏศิลปบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 

  3.5 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  3.6 กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 

  3.7 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

  3.8 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  3.9 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3) การยอมรับท่ี
จะอยูรวมกันบน
ความแตกตาง
และหลากหลาย 

(ระดับยอด
เยี่ยม) 

 
นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

ป. 1 182 182 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 2 171 171 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 3 211 202 95.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 4.27 
ป. 4 214 214 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 5 193 193 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 6 191 191 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 1,162 1,153 595.73 0 0 0 0 0 0 9 4.27 

เฉลี่ยรอยละ 
ของโรงเรียน 

99.23 0.00 0.00 0.00 0.77 

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียนที่ไดรับการประเมินตามแบบประเมินการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 
รอยละการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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 4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  93.46 จากคาเปาหมายรอยละ  90 
ซึ ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด นักเรียนมีน้ำหนัก-สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รอยละ 92.08 จากคาเปาหมายรอยละ 90 และนักเรียนมีสุข
ภาวะทางรางกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคมที่สมบูรณ ซึ่งประเมินตามแบบตามแบบประเมินมีสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคมซึ่งบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา รอยละ 94.84 จากคาเปาหมายรอยละ 90 
ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก  แบบสำรวจประเมินน้ำหนักสวนสูงและพัฒนาการทางรางกายของนักเรียน, แบบ
รายงานผลการตรวจสอบน้ำหนัก-สวนสูงของนักเรียน, แบบประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข, บัตร
สุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา และมีโครงการสงเสริมสุข
ภาวะและสุนทรียภาพ โครงการฟนสวย ยิ้มใส ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
  4.1 กิจกรรมโฮมรูม 
  4.2 กิจกรรมรักษสุขภาพ 
  4.3 กิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด 
  4.4 กิจกรรมพัฒนาดนตรบูีรณาการในรายวิชาศิลปะ 
  4.5 กิจกรรมนาฏศิลปบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 
  4.6 กิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางดานรางกายและจิตสังคมบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม 

(ระดับยอด
เยี่ยม) 

 
นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละขอมูลน้ำหนัก-สวนสูงตามเกณฑอายุ 
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 
ป. 1 182 146 80.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 19.78 
ป. 2 171 150 87.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 12.28 
ป. 3 211 206 97.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2.37 
ป. 4 214 204 95.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 4.67 
ป. 5 193 187 96.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3.11 
ป. 6 191 177 92.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 7.33 
รวม 1,162 1,070 550.46 0 0 0 0 0 0 92 49.54 

เฉลี่ยรอยละ 
ของโรงเรียน 

92.08 0.00 0.00 0.00 7.92 

 *หมายเหตุ จำนวนนักเรียนตามขอมูลน้ำหนกั-สวนสูงตามเกณฑอายุของนักเรียน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
รอยละขอมูลน้ำหนัก-สวนสูงตามเกณฑอายุของนักเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม (ตอ) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

ป. 1 182 180 98.90 2 1.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 2 171 170 99.42 0 0.00 0 0.00 1 0.58 0 0.00 
ป. 3 211 211 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป. 4 214 190 88.79 22 10.28 2 0.93 0 0.00 0 0.00 
ป. 5 193 181 93.78 4 2.07 6 3.11 2 1.04 0 0.00 
ป. 6 191 170 89.01 3 1.57 3 1.57 15 7.85 0 0.00 
รวม 1,162 1,102 569.89 31 15.02 11 5.61 18 9.47 0 0.00 

เฉลี่ยรอยละ 
ของโรงเรียน 

94.84 2.67 0.95 1.55 0.00 

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียนที่ไดรับการประเมินตามแบบประเมินการมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 
รอยละการมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

98.90 99.42 100.00

88.79

93.78

89.01

94.84

1.10

10.28
2.07

1.57

2.67

0.93

3.11

1.57

0.95
0.58 1.04

7.85

1.55

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม (ตอ) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

รายการ 
จำนวน 

นักเรียนท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการมีสุขภาวะทางรางกาย 
และจิตสังคมของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  

รอยละ ระดับคุณภาพ 

นักเรียนที่มีน้ำหนัก-สวนสูง 
ตามเกณฑอายุ 

1,162 92.08 ยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 
สุขภาพจิต อารมณ และสังคม 

ที่สมบูรณ 
1,162 94.84 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ยรอยละของโรงเรียน 100.00 93.46 ยอดเย่ียม 

 
 

 

ขอมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 

1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

 โรงเรียนไดตั ้งคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียนขึ้น และรวบรวมขอมูลคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน ดานตางๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนทุกคน (จำนวน 1,172 คน) 
ของโรงเรียน แลวนำมาประเมินตามเกณฑของโรงเรียนพบวา  

1. นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

99.23 

2. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย เขารวมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและทองถ่ิน 

5 กิจกรรมขึ้นไป และผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ 7 รักความเปนไทย ไดระดับ 2 ขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 99.23 

3. นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 99.23 

4. นักเรียน มีน้ำหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข ในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 92.08 

5. นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคมท่ีสมบูรณ  ในระดับดีข้ึนไป  

คิดเปนรอยละ 94.84 
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3. จุดเดน  

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ จึงวางเปาหมายบริหาร 

จัดการปจจัยตางๆในการสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรง อาทิ การปรับหลักสูตรปรับโครงสรางของหลักสูตร 

การระดมทุนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ตลอดจนจัดหาส่ือ

วัสดุอุปกรณส่ือเทคโนโลยีนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทำใหสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

แตละสาระการเรียนรูสวนใหญสูงขึ้น ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด  สงผลใหผลการทดสอบ NT ปการศึกษา 2564 ท้ังดานภาษาไทยและคณิตศาสตร และรวมท้ัง 

2 ดาน สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – Net ) ปการศึกษา 2564 

สูงกวาระดับประเทศทั้ง 4 สาระ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรค 

สงผลใหนักเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ เชน การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ

นักเรียน  การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ  การสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (สสวท.)   และการสอบเขา ม.1 โครงการดาวรุ งมุ งสูโอลิมปก และ หองสอบ MEP ประสบ

ความสำเรจ็ ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย 

2. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณใหกับ 
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 อยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
          3. โรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไดดำเนินกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมเพื่อสงเสริม

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

และบูรณาการในการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา เพื่อใหนักเรียนไดทำกิจกรรมความดีรวมกับครอบครัว และเปน

ฝกทักษะการอยูรวมกับผูอื่น 

 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน

ไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และการมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวา

เปาหมายที่สถานศึกษากำหนด เนื่องมาจากการมุงเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับการจัดการเรียนรู 

ประกอบกับระบบการจัดการชั้นเรียนแบบสายชั้น ทำใหครูและนักเรียนมีความใกลชิดจึงงายตอการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู มีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

และคานิยมที่ดีเปนไปตามที่สถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีความประพฤติดีออนนอม จิตสาธารณะ กิริยามารยาท

งามตามอัตลักษณของสถานศึกษา 

 
4. จุดควรพัฒนา  

 1.  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ียังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดของ

สถานศึกษา 

 2.  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑ โดยใหมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 
 3.  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีว ิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปญหา  
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 4.  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม และมีความรูและทักษะพื้นฐานในการ
สรางนวัตกรรม  

     5. การสงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดทำโครงงาน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน 

     6. สงเสริมใหมีจัดนิทรรศการการศึกษาตอและอาชีพเพื่อใหรูโลกกวางทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะ
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พรอมทั้งทำแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ 
วิเคราะหบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการศึกษาตอและอาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความพรอม
ในการศึกษาตอการฝกงาน หรือการทำงาน 

 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาตอท่ีหลากหลาย และเชิญวิทยาการเฉพาะดาน ศิษยเกา ท่ี
ศึกษาในระบบและนอกระบบมาใหความรูและแนะนำแนวทางการศึกษาตอในช้ันท่ีสูงข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ 

2. จัดกิจกรรม 1 หองเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม โดยดำเนินการการจัดการเรียนรู อยางหลากหลาย ตามแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานในทุกช้ันเรียน บูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีจัดประสบการณโดยลง
มือปฏิบัติงานจริงอยางมีระบบใหแกผูเรียน และเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง โดยมีครูเปนผู
กระตุนเพื่อนำความสนใจท่ีเกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการเรียนรู ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

          3. พัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 - จัดกิจกรรมวิเคราะหหลักสูตรทุกกลุมสาระฯ โดยวิเคราะหจากผลการดำเนินงานของป

การศึกษา 2564 สงเสริมใหครูมีแผนการจัดการเรียนรู  มีกำหนดการสอน มีแผนผังในการออกขอสอบ (Test 
Blueprint) ในการทดสอบทายหนวยการเรียนรู การสอบระหวางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

    3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
2.1 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทย 
2.2 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
2.3 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 

   3.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 จัดกิจกรรมติวเขมกอนสอบ O-NET 
3.2 จัดกิจกรรมติวเขมกอนสอบ NT 
3.3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระฯ  

   3.4 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปญหา  

   3.5 จัดอบรมหลักการเขียนเคาโครงของโครงงานใหกับผูเรียน ตั้งแตชั ้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยเนนโครงงานประเภททดลองหรือส่ิงประดิษฐ เพื่อสงเสริมผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน สวนในระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 อาจเปนโครงงานงายๆ ท่ีนักเรียนเขาใจได 

   3.6 สงเสริมและสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมของผูเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี1–6   
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โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

รายละเอียด   ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการปการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ

ผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี  2   

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการปการศึกษา 

2564 พบวา มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับริบทของ

สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 และกลุมจตุรมิตรลาดยาว นำไปปฏิบัติไดตรงกับ

ความเปลี่ยนของสังคมโลกปจจุบัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผล

ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชใน

การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องและเปนแบบอยางได  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมายอยางรอบดานตามสถานศึกษา ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  และครอบคลุมทุก

ประเภทความพิการ เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางท่ีดี มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ

ทางดานวิชาชีพและนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของ

ผูเรียน มีการจัดสถาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภาพนอกสถานศึกษา ใหปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ         ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
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จัดเทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามศักยภาพและ

ประเภทของความพิการ และเปนแบบอยางไดดี จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 

เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  
 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุม
แบบมีสวนรวมไดแก การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว การประชุม
เครือขายผูปกครองนักเรียน การประชุมผูปกครองนักเรียน การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลาดยาว,  การประชุมระดมสมอง ไดแก การประชุม PLC ของสายชั้น , การประชุมกลุมไดแก การประชุม
หัวหนางานและหัวหนาสายชั้น   โดยเปดชองทางการสื่อสารที่หลากหลายใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมี 
สวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ
กิจ ที่ชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 
นโยบายของกลุมเครือขายจตุรมิตรลาดยาว นโยบายของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสถานการณการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีและสังคมในปจจุบัน    
 

2. ผลการพัฒนา 
  สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 นโยบายของกลุมเครือขายจตุรมิตรลาดยาว  นโยบายของสถานศึกษา และ
ตอบสนองความตองการของชุมชน มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
 

 3. จุดเดน 
 สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของการพัฒนาสถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชนทองถ่ิน และแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติในการ
สรางคนดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายมุงพัฒนา สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 4. จุดควรพัฒนา 
 - 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยใชการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปน

ระบบดวยการบริหารงานแบบโรงเรียนเปนฐาน ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   การนำ
แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และมีการนิเทศ
ภายใน มีการจัดทำขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ และนำขอมูลมาใชในการพัฒนา วางแผน ปรับปรุง การ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีหลักฐานและรองรอยตามโครงสรางบริหารงานโรงเรียน ไดแก โครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานบริหารวิชาการ  แผนงานบริหารงบประมาณ  แผนงานบริหารงานบุคคล  แผนงานบริหาร
ท่ัวไป  

 
2. ผลการพัฒนา 

 2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน     ทุก
กลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี ่ยวชาญ ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชไดอยางเปนระบบ  
 2.2 ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
 2.3 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม 
เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคล่ือนความสำเร็จของตัวช้ีวัดแตละประเด็น          
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 21 โครงการ และโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 1 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 22  โครงการ คิดเปนรอยละ 
100  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ปการศึกษา 2564 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล 

รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
ประเมินผลจากผูบริหารและผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 
3. จุดเดน 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และนำแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  

4. จุดควรพัฒนา 
 นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะหหาจุดที่ควรพัฒนา  มาใชในการปรับปรุง กิจกรรมในโครงการให
สอดรับกับปญหาและความตองการของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและเปนแบบอยางได 
 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยดำเนินการดานพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย    โดย
การดำเนินการอยางเปนรูปธรรม มีหลักฐานและรองรอยตามแผนงานวิชาการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา โครงการ
พัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน ส่ือสาร และคิดคำนวณ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบ English Bilingual Education  โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน  โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ     โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา  โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดี  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู  โครงการติดตามผลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและ
จุดเนน  

 

000

100

ยงัไม่เคยไดร้บัการนเิทศ 1 คร ั�ง/ภาคเรยีน 2 คร ั�ง/ภาคเรยีน มากกว่า 2 คร ั�ง/ภาคเรยีน



77 
 

 
 

 2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีแผนงานวิชาการและหลักสูตรท่ีชัดเจน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีผลการ

ประเมินระดับชาติและระดับทองถ่ินสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรูและนักเรียนกลาแสดงออกราเริงแจมใสสุขภาพ
กายแข็งแรง และเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียน  สง เสร ิมให คร ูจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่ เป นประโยชนเพ ื ่อพ ัฒนาน ักเร ียนให ครอบคลุมมากที ่ส ุดแบบ 
บูรณาการ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ดังนี้ 
     - ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - ประชุมหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระและหัวหนาสายช้ัน 
     - สงเสริมใหคณะครูทุกคนดำเนินกิจกรรมตามโครงการของฝายบริหารงานวิชาการท่ีสงเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Online, On Hand, On Site)  
     - ประชุม PLC เพื่อหาแนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย เชน นิเทศในชั้นเรียนออนไลน นิเทศ
ออนไลน เปนตน 
     -สงเสริมใหครูพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมะสมและสอดคลองกับความตองการ 
     - จัดใหมีกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ใหนักเรียนเลือกไดตามความถนัดและความสนใจ 
     - จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ตามสถานการณ และความเหมาะสมของชวงวัย เชน ใหความรูในการปองกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙โดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบ Online, On Hand, On Site ผานโปรแกรมออนไลนตาง ๆ เชน OBS, Zoom, Youtube 
เปนตน เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนไดในทุก ๆ ท่ี และการเรียนรูยังคงตองดำเนินตอไปแมวานักเรียนไมสามารถ
ไปโรงเรียนไดตามปกติ 
     - สงเสริมใหครูผูสอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสม และสอดคลองกับความ
ตองการ 

ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคล่ือนความสำเร็จของตัวช้ีวัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  13 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมท้ังส้ิน 
13  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาจีน และโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Intensive English Program : IEP) ใหกับผูเรียนในทุกระดับช้ันท่ีชัดเจน มีการ
บริหารงานวิชาการโดยการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
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 4. จุดควรพัฒนา 
สงเสริมใหผูเรียนไดเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สูงขึ้น และตรงตอความตองการ ความถนัด 

ความสามารถ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการแขงขันสูงใหเพิ่มมากขึ้น  โดยในปการศึกษา 2564 มีนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนครสวรรค  และโรงเรียนสตรี
นครสวรรค เพิ่มจากปการศึกษาท่ีผานมา เปนตน 
 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยดำเนินการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีหลักฐานและรองรอยตามกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสงครูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและกลไกลการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อบรมหลักสูตรอบรม online การจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูประถมศึกษาปที่ 1-6  อบรมตามโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูกาวหนาเทคโนโลยีสูโควิค -19 และ การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยโปรแกรม OBS 
Studio ,หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงวิทยาฐานะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว.PA) ,การ
พัฒนางานระบบ PA ตามเกณฑมาตรฐานตำแหนงและวิทยฐานะ (ว.9/2564), การใชสื่อดิจิทัล (AKSORN On-
Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู ในหองเรียนและรูปแบบออนไลน,  การจัดการเรียนการสนับสนุนใหมีการ
จัดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง 40 ชม./ภาคเรียน มาใชในการพัฒนางาน
และการเรียนรูของผูเรียน 
 

2. ผลการพัฒนา 
 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหนง ขอมูล
สารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ 
 มีการวางแผนวิเคราะหภารกิจในการดำเนินการในงานบุคคล มีคำส่ังจัดทำแผนงานบริหารงานบุคคล จัด
วางบุคลากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานและใหบริการดานตางๆเกี ่ยวกับงานบุคคล แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ ขอบขายงาน ใหมีความชัดเจน และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคล่ือนความสำเร็จของตัวช้ีวัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  1 โครงการ 3 กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/
กิจกรรมท้ังส้ิน 1  โครงการ 3 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 5 การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ขอมูลจากฝายบุคคล) 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง 

การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
/ศึกษาดูงาน 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) 

 จำนวนคร้ัง จำนวน ชม./ป จำนวน ชม./
สัปดาห 

จำนวน ชม./ป 

1 นางสาวชญาภา  หวลหอม ผูอำนวยการ 23 117 2 80 
2 นางสาวอำภาพร เกงเขตรกิจ รองผูอำนวยการ 12 78 2 80 
3 นายวิทวัส เจริญสุข รองผูอำนวยการ 8 85 2 80 
4 นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง รองผูอำนวยการ 11 72 2 80 
5 นางสาวอารีรักษ  รักษธัญการ คร ู 23 110 2 80 
6 นางศรินดา  บุตรแสง คร ู 13 97 2 80 
7 นางวันทนา  สงาเนตร คร ู 9 70 2 80 
8 นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม คร ู 13 64 2 80 
9 นางสิรดา  สรอยศร ี คร ู 15 83 2 80 
10 นางสาวรัตนา  ดานตระกูลหิรัญ คร ู 9 28 2 80 
11 นางลฎาภา  กลิ่นดวง คร ู 19 94 2 80 
12 นายคำดี  ขุนดารา คร ู 10 34 2 80 
13 นายสมกิจ  นอยคำมูล คร ู 6 29 2 80 
14 นางสมพงษ  สนธิพัก คร ู 8 22 2 80 
15 นางกัญรินทร  จินานิกร คร ู 7 22 2 80 
16 นางสาวภารดี  ชัยศิร ิ คร ู 8 22 2 80 

การ
พัฒนาครู
บุคลากร
ทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนคร้ังท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ(PLC) 
 

 
 

วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

ยังไมเคยไดรับการพัฒนา นอยกวา 20 ชัว่โมง/ป มากกวา 20 ชั่วโมง/ป 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง 

การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
/ศึกษาดูงาน 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) 

 จำนวนคร้ัง จำนวน ชม./ป จำนวน ชม./
สัปดาห 

จำนวน ชม./ป 

17 นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักดี คร ู 12 34 2 80 
18 นางสุดตา ยาสุทธิ คร ู 9 25 2 80 
19 นางสาวเอมวิกา  ดีประเสริฐ ครูอัตราจาง 9 60 2 80 
20 นางสุภมาส  ทวีผล คร ู 4 24 2 80 
21 นางสุภาพร  ทาระการ คร ู 4 24 2 80 
22 นางวาริฉัตร  พิลึก คร ู 4 24 2 80 
23 นางปญทิพย  เพียราชโยธา คร ู 7 42 2 80 
24 นางสาวภาวินี  เขมนกิจ ครูผูชวย 4 24 2 80 
25 นางอารีย  สีมาขจร คร ู 4 24 2 80 
26 นางรวีวรรณ จินเตาหล ี คร ู 4 24 2 80 
27 นางสยาม  คาวิน คร ู 4 24 2 80 
28 นางวิไลลักษณ  ฤทธ์ิเทพ พ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 4 24 2 80 
29 นางสาวชนิตา  แกงอินทร ครู        7 44 2 80 
30 นางคนึง  ประกอบเพชร คร ู 3 17 2 80 
31 นางสาวรัชนก  โสอิน คร ู 2 38 2 80 
32 นางสาวสุทธญาณ  อินทวัน คร ู 8 57 2 80 
33 นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิร ิ คร ู 2 16 2 80 
34 นางจำลักษณ  คำแผลง คร ู 6 33 2 80 
35 นางสาวมยุรา  เรืองฉาย คร ู 9 48 2 80 
36 นางสาววาสนา  บุญแสงทอง ครูอัตราจาง 4 24 2 80 
37 นางสาววันวิสา  พุมทรัพย คร ู 10 54 2 80 
38 นางสาวนัฐนันท  อยูสุข คร ู 10 66 2 80 
39 นางสาวนภาวรรณ  เยแจม คร ู 10 66 2 80 
40 นายภาคย  ทองขาว คร ู 3 18 2 80 
41 นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค คร ู 6 48 2 80 
42 นางณฐพรรณ  อยูยงค คร ู 4 24 2 80 
43 นางลัดดาวัลย  คำพร คร ู 4 24 2 80 
44 นางสาวจินตนา  วัฒนวิกยกรรม ครูอัตราจาง 7 28 2 80 
45 นางชุติมา  เกษสุภะ คร ู 6 36 2 80 
46 นายพรชัย  สุภาตา คร ู 3 18 2 80 
47 นางสาวจิราภรณ  บุญยัง ครูผูชวย 7 42 2 80 
48 นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ คร ู 3 18 2 80 
49 นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ คร ู 3 18 2 80 
50 นางสาวทิวาพร  เรือนไทย คร ู 4 18 2 80 
51 นางเพ็ญศร ี เกษรพรม คร ู 3 18 2 80 
52 นางโศรดา  ศรีเดช คร ู 3 18 2 80 
53 นายสุชาติ  คำพร คร ู 3 18 2 80 
54 นายเจษฎา  เอ่ียมสงคราม คร ู 8 46 2 80 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง 

การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
/ศึกษาดูงาน 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) 

 จำนวนคร้ัง จำนวน ชม./ป จำนวน ชม./
สัปดาห 

จำนวน ชม./ป 

55 นางสาวอุมาพร  โสรส คร ู 6 30 2 80 
56 นางสาวศิริรักษ  สายเพ็ชร คร ู 8 52 2 80 
57 นางปวีณา  พานิช คร ู 8 46 2 80 
58 นางสาวเกสรา  สิทธิโอด คร ู 9 80 2 80 
59 นางสาวสาธิยา  จันทเภา คร ู 9 44 2 80 
60 วาท่ีร.ต.หญิงอิศรา  อาจบำรุง คร ู 14 49 2 80 

61 นางสาวจารุวรรณ ขันบุญ ครูอัตราจาง 7 77 2 80 

 
 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาสงเสริมใหครูและบุคลากรไดเขารับการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรศึกษา
ดูงานและพัฒนาตนเองในรูปแบบการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหครู บุคลากรนาความรู ทักษะ กระบวนการตางๆ ท่ีไดรับมาปรับใชในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาผูเรียน 
2. นำผลจากการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาของตนเอง นำมาสรุปและวิเคราะหหาจุดบกพรองท่ีควร

แกไขปรับปรุงในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษาตอไป 
 
 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยการระดมทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปแบบของงบประมาณทางราชการ โดยนำงบประมาณดังกลาวมาชวยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในภายนอกหองเรียน 
สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีหลักฐานและรองรอยตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู  ดวยกิจกรรมการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม  กิจกรรมการจัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดลอมและการใหบริการ 
กิจกรรมหองสมุด 3D กิจกรรมหองเรียนนาเรียนรู  และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
   
 2. ผลการพัฒนา 
 จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลาวสงผลใหโรงเรียน มีสื ่อ นวัตกรรม สภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใช                 
ไดอยางเปนระบบ 
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ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคล่ือนความสำเร็จของตัวช้ีวัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด  2 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมท้ังส้ิน  2  
โครงการ คิดเปนรอยละ 100  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน สภาพแวดลอมทางสังคม ท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย จัดหองเรียนเสริมทักษะ และหองประกอบการตาง ๆ พรอม   ส่ิง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู และจัดสภาพแวดลอมภายนอกท่ีหลากหลาย บริเวณโดยรอบสะอาด รมรื่น และ
ปลอดภัย ในดานความปลอดภัยจัดครูเวรดูแลบริเวณตาง ๆ ในชวงเชา ชวงพัก และหลังเลิกเรียน มีการติดต้ัง
กลองวงจรปดท่ัวบริเวณสถานศึกษาเปนระบบเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตสามารถดูไดจากอุปกรณท่ีติดต้ังโปรแกรม
แอปพลิเคช่ัน 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
 ควรจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรม 
ใหแกผูปกครอง  ชุมชน และผูเกี่ยวของไดรับทราบ ในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ และสังคม ในการเพิ่มเติม ปรับปรุงในครั้งตอไป 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ มีหลักฐานและรองรอยตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ไดแก ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) สารสนเทศขอมูลนักเรียนรายบุคคล  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำป  ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว(การบริหารงาน 4 ฝาย)  รายงานประจำปของ
สถานศึกษา (SAR)  
 2. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคล่ือนความสำเร็จของตัวช้ีวัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 1 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมท้ังส้ิน   1  
โครงการ คิดเปนรอยละ 100  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา จัดต้ังระบบ LAN และ ระบบ WIFI ติดต้ังกลองวงจรปด เว็บไซตโรงเรียน จัดต้ังกลุม Line 

จัดทำ Facebook ของสถานศึกษา และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู  จัดหา
อุปกรณคอมพิวเตอร หองเรียนคอมพิวเตอร มีโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และ ติดต้ัง SMART TV ภายใน
หองเรียน 
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 4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรครูและนักเรียน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 
 1. เพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการประเมินคุณภาพภายในแลวนำมาสูการระดมความคิด เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ 
 2. จัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นำมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาได เชน การวาง
ระบบการดูแลนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองเพื่อการสรางการรวมมือในการดูแลนักเรียน 
 3.สงเสริม  สนับสนุนใหบุคคลและหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน เขามามีสวนเกี่ยวของในการระดมทุน
ในการพัฒนาการศึกษาใหมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ท้ัง 5 
ประเด็นพิจารณาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 3 / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

3.1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

90 97.31 สูงกวาเปาหมาย 

3.2)  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการเรียนรู 

90 88.46 ต่ำกวาเปาหมาย 

3.3)  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 97.69 สูงกวาเปาหมาย 
3.4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

90 96.54 สูงกวาเปาหมาย 

3.5)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

90 90.38 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม 
94.08 

 
จากตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ท้ัง 5 ประเด็นพิจารณาดานกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ปการศึกษา 2564 พบวา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนให
ผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยผานการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนผาน
โปรแกรม OBS ในระบบ Youtube เปนสวนใหญ มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญโดยผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงโดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี้ 
 
 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ         ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา       
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมสะเต็ม 
- กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต 
 

1.รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการคิดจำแนกโดย
ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
2.รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการเขียนนำเสนอ
วิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
3.รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
สรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 
 

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ การคิดจำแนกแยกแยะ 
ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ 
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ    
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ในการเขียนนำเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ   

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงคและคานิยมท่ีดี 
- กิจกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
คานิยม 12 ประการ 
- กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
ตอตานอบายมุข 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันไหวคร ู
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกลาเจาอยูหัว 
- กิจกรรมวันภาษาไทยและวัน
สุนทรภู 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง หรือวัน
แมแหงชาติ  
- กิจกรรมวันลอยกระทง 

1. รอยละของนักเรียน มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
คานิยมท่ีดีตามหลักสูตร 
2. รอยละของนักเรียน มีความภูมิใจ
ในทองถ่ินและความเปนไทย 
3. รอยละของนักเรียนยอมรับท่ีจะ
อยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

1. นักเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร 
2. นักเรียนรอยละ 90 มีความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปนไทย 
3. นักเรียนรอยละ 90 สามารถอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
- กิจกรรม วันคลายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  
- กิจกรรมประเพณีแหเจาพอ-เจา
แมอำเภอลาดยาว 
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
- กิจกรรมมาฆบูชา 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมท่ีเขาคายลูกเสือ–เนตร
นาร ี
- กิจกรรมท่ีสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
โครงการพฒันาการจัดการ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมโครงงาน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะศักยภาพ 
  ผูเรียน 
- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู 
  ภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการใชส่ือเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค 
- กิจกรรมหองเรียนนารู 
- กิจกรรมหองสมุด 3 ดี 
(โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
นโยบายและจุดเนน) 

1.รอยละของนักเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปใชใน ชีวิตประจำวันได 
2.รอยละของนักเรียน ไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู และสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน 
3. รอยละของนักเรียน ไดใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
4. รอยละของนักเรียน ไดเรียนรูจาก
การสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
2 นักเรียนรอยละ 80 ไดพัฒนาทักษะการ
เรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
 
3. นักเรียนรอยละ 80 ไดใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจากการ
สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูในช้ัน
เรียน 

 

จุดเดน 
1. ครูมีความต้ังใจ และมุงมั่นในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรูใน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนสวนใหญในปการศึกษานี้ 
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิดวิเคราะห และปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนพรอมทั้งใหคำแนะนำที่ครู

สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 
4. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
5. ครูไดรับการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องผานระบบการอบรมออนไลนตาง ๆ 
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6. ครูและนักเรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรคซึ่งกันและกันในแชทสดของ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

จุดควรพัฒนา 

1. สอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนออนอยางตอเนื่อง 
2. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 
3. รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนดวยความเต็มใจ และใหคำแนะนำอยางเหมาะสม 

 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

โรงเรียนมีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายโดยผานการจัดการเรียนการ
สอนในระบบออนไลนผานโปรแกรม OBS ในระบบ Youtube เปนสวนใหญในสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ในปการศึกษา 2564  

 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูตางท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี้ 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพฒันาการจัดการ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู 
  ภายใน / ภายนอก 
- กิจกรรมการใชส่ือเทคโนโลยี 
  อยางสรางสรรค 
- กิจกรรมหองสมุด 3 ดี 
(โครงการพฒันาคุณภาพตาม
นโยบายและจุดเนน) 

1.รอยละของนักเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปใชใน ชีวิตประจำวัน
ได 
2.รอยละของนักเรียน ไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู และสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน 
3. รอยละของนักเรียน ไดใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
4. รอยละของนักเรียน ไดเรียนรู
จากการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูในช้ันเรียน 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2 นักเรียนรอยละ 80 ไดพัฒนาทักษะการ
เรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
3. นักเรียนรอยละ 80 ไดใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจากการ
สรางบรรยากาศท่ีเอือ้ตอการเรียนรูในช้ัน
เรียน 

โครงการพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย
และจุดเนน 
1. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 

1. รอยละของโรงเรียนได
ดำเนินงานตามนโยบายและ
จุดเนนของหนวยงานตนสังกัดได
ตามเปาหมาย  

1.รอยละ 80 ท่ีโรงเรียนไดดำเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัด 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยี 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
(อังกฤษ) 
2. กิจกรรม DLIT 
3. กิจกรรมการขับเคล่ือนโรงเรียน
ตนแบบศูนยสะเต็มศึกษา สพฐ. 
4. กิจกรรมตามรอยพอเศรษฐกิจ
พอเพียงสูโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว 
5. กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยจิต
อาสา 
6. กิจกรรมเศรษฐีนอย 
7. กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
8. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
9. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
โครงการพฒันาครูและบุคลากร
ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอก 
  สถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมภายใน และ 
  ภายนอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู  
  PLC 
- กิจกรรมข้ึนปใหม    
- กิจกรรม รดน้ำดำหัวเนื่องในวัน 
  สงกรานต 
- กิจกรรมการเสริมสราง 
  ประสิทธิภาพงานบุคคล 

1. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาใหมีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ 
2. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน ใหเขารวมชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
3. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

1.  รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  
 
2.  รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
ใหเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  
 
3.  รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 
- กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศ
งานท้ัง 4 งาน คือ งานวิชาการ, 

1. รอยละของการจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให
ครอบคลุมงาน 4 งานคือ งาน
วิชาการ งานแผนและงบประมาณ 
บริหารงานบุคล และ งานบริหาร
ท่ัวไป 

1.จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ครอบคลุมงาน 4 งานคือ งานวิชาการ งาน
แผนและงบประมาณ บริหารงานบุคล และ 
งานบริหารท่ัวไป คิดเปนรอยละ 100 
2. นำขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 100   
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
บริหารงานบุคคล, งานแผนและ
นโยบาย และงาน 
 

2. รอยละของการนำขอมูล
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัด
การศึกษา 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
การบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมปรับปรุงส่ิงแวดลอม 
  ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง 
  อาคารสถานท่ี 
 

1. ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
โรงเรียน ท้ังอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ใหเหมาะสมใน
การใชงาน มีความสะอาดสวยงาม
นาอยูและปลอดภัยตอผูเรียน 
2. รอยละของการสงเสริม พัฒนา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็ม
ตามศักยภาพ 

1. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกหลัง
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
2. ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ รอย
ละ 90 
 

 

 

จุดเดน 
 1. การจัดกิจกรรมครูใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 2. ครูมีความต้ังใจ และมุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 
 3. ครูมีความรู และพัฒนาส่ือ DLTV อยางตอเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา 

 

 1. ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเองอยางเปนปจจุบัน 
 2. ครูมีกระบวนการในการนำนกัเรียนไปเรียนนอกสถานท่ีกับผูท่ีมีความรูความสามารถในชุมชนเพื่อ
อนุรักษ  
    ภูมิปญญาของชุมชน 

 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มี

พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรมเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใน

หองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะสนใจ และ

วิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนท่ีกระตุนใหคิดและ

หาคำตอบ เปนตน 
 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถ

เรียนรูรวมกนัอยางมีความสุข โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี้ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 1 โครงงาน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ศักยภาพผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาแหลงเรียนรู
ภายใน  
กิจกรรมท่ี 4 การใชส่ือเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค 
กิจกรรมท่ี 5 หองเรียนนาเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 6 หองสมุด 3 ดี 
(โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
นโยบายและจุดเนน) 

1. รอยละของนักเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2. รอยละของนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู และสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน 
3. รอยละของนักเรียนไดใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
4. รอยละของนักเรียนไดเรียนรูจาก
การสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
เรียนรูในช้ันเรียน 

1.นักเรียนรอยละ 80 เรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได  
2.นักเรียนรอยละ 80 ไดพฒันาทักษะการ
เรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
3.นักเรียนรอยละ 80 ไดใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจากการ
สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูในช้ัน
เรียน 

 
จุดเดน 

1. กิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในแตละวิชา เชน วิทยาศาสตร นักเรียนไดทำการ
ทดลองตามกระบวนการวิทยาศาสตร และไดสรางแบบจำลองท่ีเกี่ยวของกับรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ,วิชาการงานอาชีพไดฝกช้ินงานจากใบตอง และวิชาศิลปะ และดนตรี นักเรียนไดลง
มือปฏิบัติในการวาดรปู , เลนดนตรีไทยและดุริยางค ในแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน
โปรแกรม OBS ผานระบบ Youtube 

2. นักเรียนไดคนควาและสืบคนจากส่ือเทคโนโลยีในอินเตอรเน็ตท่ีบาน 
 

จุดควรพัฒนา 
1. ส่ือและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับนักเรียนท่ีมีจำนวนมากในโรงเรียน 

 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ
นำไปใชพัฒนาการเรียนรู สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ  
(Active learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสูการเรียนรูท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
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กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มี

ข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู โดยการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี ้

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา  
- กิจกรรมการแสดงละคร 
  วิทยาศาสตร 
- กิจกรรมการแขงขันตีวงลอ 
  หรรษา 
- กิจกรรมการแขงขันจรวดขวด 
  น้ำ 
- กิจกรรมรีไซเคิล 
- กิจกรรมกลวิทยาศาสตร 
- จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
- ของขวัญรางวัล 

1. รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการคิดจำแนกโดยใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการเขียนนำเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
3. รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ การคิดจำแนกแยกแยะ  
ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ    
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ในการเขียนนำเสนอวิธีคิด 
วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง   
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

โครงการติดตามผลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 
กิจกรรมท่ี 1 การดำเนินการ
จัดการจัดทำเครื่องมือตางๆ 
- จัดสรางแบบทดสอบวัดผลและ 
  ประเมินผล 
- จัดสรางเครื่องมือการวัดผล 
  ประเมินผล 
- จัดทำ จัดหา จัดซื้อ เอกสาร  
  และเอกสาร ปพ.ตางๆ 
- ดำเนินการคัดกรอง/และ 
  ใหบริการทางการศึกษาพิเศษ 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
และขอมูลใหเป นปจจุบ ันอย  างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ใหบริการดานการจัดบริการขอมูล  
สารสนเทศและเอกสารในงานวัด
ประเมินผลการเรียนรู และรับบริการ
ไดรับความพึงพอใจ 
3. คัดกรองนักเรียนท่ีมีความจำเปน
พิเศษท่ีเรียนรวมในสถานศึกษา  
จัดทำขอมูลสารสนเทศและให
นักเรียนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสม 
 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ  100 
2. ใหบร ิการดานการจัดบริการขอมูล  
ส า ร สน เ ทศแ ละ เ อ ก ส า ร ใ น ง านวั ด
ประเมินผลการเรียนรู และผู ร ับบริการ
ไดรับความพึงพอใจรอยละ  100 
3 . คัดกรองนักเรียนที ่ม ีความตองการ
จำเปนพิเศษที ่เร ียนรวมในสถานศึกษา  
จัดทำขอมูล 
สารสนเทศและใหนักเรียนไดร ับบริการ
ทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมรอยละ  
80 
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จุดเดน 
1. ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน  
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พรอมท้ังใหคำแนะนำท่ีครู
สามารถ 

   พัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 
 

จุดควรพัฒนา 

1. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 
2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนจะนำไปใชพัฒนาตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัด 

                             การเรียนรู 

ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมท้ังขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  และสถานศึกษามีระบบนิเทศดานวิชาการเพื่อตรวจติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมท้ัง

ขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการดำเนนิงาน/โครงการ/กิจกรรม 

อยางหลากหลาย  ดังนี ้

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1  
การพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถ่ิน 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม
สาระใหเหมาะสม 
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมใหเหมาะสม และ
ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักสูตร
วัดผลประเมินผล ใหเหมาะสม
และตอบสนองกับความตองการ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน รอยละ 
100 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรครบทุกกลุมสาระ
การเรียนรูทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ัน
พื้นฐานรอยละ 100 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาสาระ
เพิ่มเติมท่ีเหมาะสมและตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน รอยละ 100 
4. สถานศึกษามีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน หลักสูตรวัดผลประเมินผลท่ี
เหมาะสมและตอบสนองกับความตองการ 
ความสามารถ ความถนัดของผูเรียน รอยละ 
100 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
ความสามารถ ความถนัดของ
ผูเรียน 

โครงการติดตามผลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 
กิจกรรมท่ี 1 การดำเนินการ
จัดการจัดทำเครื่องมือตางๆ 
- จัดสรางแบบทดสอบวัดผลและ
ประเมินผล 
- จัดสรางเครื่องมือการวัดผล 
ประเมินผล 
- จัดทำ จัดหา จัดซื้อ เอกสาร  
   และเอกสาร ปพ.ตางๆ 
- ดำเนินการคัดกรอง/และ 
  ใหบริการทางการศึกษาพิเศษ 

1 .  พ ัฒนาระบบการจ ั ด เก็บ
เอกสารและขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ใหบริการดานการจัดบริการ
ขอมูล  สารสนเทศและเอกสารใน
งานวัดประเมินผลการเรียนรูและ
รับบริการไดรับความพึงพอใจ 
3. คัดกรองนักเรียนท่ีมีความ
จำเปนพิเศษท่ีเรียนรวมใน
สถานศึกษา  จัดทำขอมูล
สารสนเทศและใหนักเรียนไดรับ
บริการทางการศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและขอมูล
ใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพรอยละ  
100 
2. ให บร ิการด านการจ ัดบร ิการข อมูล  
สารสนเทศและเอกสารในงานวัดประเมินผล
การเรียนรูและผู ร ับบริการไดร ับความพึง
พอใจรอยละ  100 
3. คัดกรองนักเรียนที่มีความตองการจำเปน
พิเศษท่ีเรียนรวมในสถานศึกษา  จัดทำขอมูล 
สารสนเทศและใหนักเรียนไดรับบริการทาง
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสมรอยละ  80 

 

จุดเดน  

1. ครูมีความต้ังใจ และมุงมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด วิเคราะห  และปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พรอมท้ังใหคำแนะนำท่ีครู
สามารถ 
   พัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 

จุดควรพัฒนา  

1. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง 
    ตอเนื่อง 
2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเองอยางเปนปจจุบัน 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียน 

เปนสำคัญ โดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 94.08 จากคาเปาหมาย รอยละ 90 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ ไดแก ผลงานรางวัลของครผููสอน และนักเรียน ดังนี ้
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ผลงานรางวัลของผูบริหาร  

ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

1 นางสาวชญาภา หวลหอม 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานดีเดน ประจำป
การศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

2 นางสาวอำภาพร  เกงเขตรกิจ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน ประจำปการศึกษา 2564 
2.รางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" ระดับ ดีเยี่ยม 
กิจกรรม “10,000 คุรุชนคนคุณธรรม” ดาน
ผูบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ป
การศึกษา 2564   
3.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 2564 
วันท่ี 16 มกราคม 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

3 นายวิทวัส  เจริญสุข 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเดน  ประจำป
การศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 

ผลงานรางวัลของครูผูสอน  

ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

1 นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม 
1.Vote of the year 2021 การสอน
ออนไลน ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

2 นายคำดี  ขุนดารา 

1.รางวัลพิฆเนศวร สาขา ผูทรงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดีเดน ระดับชาติ วันท่ี 30 
กันยายน  64 
 
2.รางวัลวฒันคุณาธร ผูทำคุณประโยชนตอ
กระทรวงวัฒนธรรม 
ระดับประเทศ วันท่ี 23 ธันวาคม 64 
 
3.รางวัลครูดีเดนในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน) วันท่ี 16 มกราคม 65 

หนวยงานสมัชชานักจัด
รายการขาววิทยุ โทรทัศน 

แหงประเทศไทย 
 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 

3 นางสาวภารดี  ชัยศิร ิ

1.Vote of the year 2021 การสอน
ออนไลน ระดับช้ัน ป.1 
 
2.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 2564 
วันท่ี 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

4 นางสมพงษ  สนธิพัก 
1.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 2564 
วันท่ี 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

5 นายสมกิจ  นอยคำมูล 
1.Vote of the year 2021 การสอน
ออนไลน ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

6 นางปญทิพย  เพียราชโยธา 
1.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

7 นางสาวมยุรา  เรืองฉาย 

1.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 (ยอด
เยี่ยม) มีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 
3.ครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเผยแพรส่ือผลงานทางวิชาการ "นวัตกรรม
ในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหคิดเลข
เปน" 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

8 นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค 

1.ครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีไดรับคัดเลือกให
เผยแพรส่ือผลงานทางวิชาการ "นวัตกรรมใน
การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหคิดเลข
เปน" 
 

2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
ประจำกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

3.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

9 นางโศรดา  ศรีเดช 
1.รางวัลครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

10 นางสาวทิวาพร  เรือนไทย 
1.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

11 นางสาวอุมาพร  โสรส 

1.“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับยอด
เยี่ยม” ครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ป
การศึกษา 2564 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 
2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูท่ีปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดีเดน ประจำป
การศึกษา 2564   

12 นายเจษฎา  เอี่ยมสงคราม 

1.รางวัลครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 
 
 

2.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 
3.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจำป
การศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

13 วาท่ี ร.ต.หญิง อิศรา  อาจบำรุง 

1.รางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" ระดับ ดีเยี่ยม 
กิจกรรม “10,000 คุรุชนคนคุณธรรม” ดาน
ครูผูสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ป
การศึกษา 2564   
 
2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประจำปการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

14 นางสาวศิริรักษ  สายเพ็ชร 

1.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 2564 
 
2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ประจำปการศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

15 นางสาวสาธิยา  จันทเภา 
1.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ผลงานรางวัลของนักเรียน  
 

 

ท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

1 เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย 

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชน
ดีเดน คณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแหงชาติ ประจำป 2565 
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ดานวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค 

2 เด็กชายแทนไท  เหลาเขตกิจ โครงการดาวรุงมุงโอลิมปก โรงเรียนนครสวรรค 
3 เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท โครงการดาวรุงมุงโอลิมปก โรงเรียนนครสวรรค 
4 เด็กหญิงธัญญาลักษณ  บัวคล่ี โครงการดาวรุงมุงโอลิมปก โรงเรียนนครสวรรค 
5 เด็กหญิงพรพีรญา  ภูพุม หองเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค 
6 เด็กหญิงเสาวลักษณ  ทรัพยประเสริฐ หองเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค 
7 เด็กชายปุณพจน  พลพัฒน หองเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค 
8 เด็กหญิงศกุนตลา  แพรนาม หองเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค 
9 เด็กหญิงพิมพรภัทร  พูลเขตรกิจ หองเรียนปกติ โรงเรียนนครสวรรค 
10 เด็กหญิงพลอยปภัส  หงษดำเนิน หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
11 เด็กหญงิพรลภัส  นาคเสน หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
12 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแตง หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
13 เด็กหญิงนภัสสร  สุพรรณ หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
14 เด็กชายศุภกิตต์ิ  แสนสอ หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
15 เด็กหญิงขวัญชนก  สระพงษดี หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
16 เด็กหญิงพิชญา  เทศขัน หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
17 เด็กหญิงวริษฐา  แชมบำรุง หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
18 เด็กหญิงสิริกร  เกิดบุญมา หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
19 เด็กชายรัชตะภ  ศรีระวัตร หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
20 เด็กหญิงณัชชา  เกตุเทียน หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
21 เด็กหญิงสุพรรณี  กอนนาค หองเรียน MEP โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
22 เด็กหญิงมนัสนันท  ดุษฎีโรจน หองเรียนปกติ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 

23 เด็กหญิงธัญญาลักษณ บัวคล่ี 

สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา
ภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-
NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ป
การศึกษา 2564 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) 
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3. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี 
 1) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร 
 2) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 3) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกนับนความแตกตางและหลากหลาย 
 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
        2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระใหเหมาะสม 
        3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมใหเหมาะสม และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
        4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักสูตรวัดผลประเมินผล ใหเหมาะสมและ 
            ตอบสนองกับความตองการ ความสามารถ ความถนัดของผูเรียน 
 
 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู 

1) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 2) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนไดพฒันาทักษะการเรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
 3) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนไดใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 4) เพื่อพัฒนาใหนักเรียนไดเรียนรูจากการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูในช้ันเรียน 
 
โครงการติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและขอมูลใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อพัฒนาการใหบริการดานการจัดบริการขอมูล  สารสนเทศและเอกสารในงานวัดประเมินผลการ
เรียนรู 
              และรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
 3) เพื่อพัฒนาคัดกรองนักเรียนท่ีมีความจำเปนพิเศษท่ีเรียนรวมในสถานศึกษา  จัดทำขอมูลสารสนเทศ
และ 
              ใหนักเรียนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน 
     1) เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัดมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
   2) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
  
   3) เพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี 
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
1) เพื่อพัฒนาการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมงาน 4 งานคือ งานวิชาการ  
    งานแผนและงบประมาณ บริหารงานบุคล และ งานบริหารท่ัวไป 

    2) เพื่อพัฒนาการนำขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน ท้ังอาคารเรียนและอาคารประกอบ ใหเหมาะสมในการใชงาน  
    มีความสะอาดสวยงามนาอยูและปลอดภัยตอผูเรียน 

     2) เพื่อสงเสริม พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ 
 

 

โครงการเพื่อใหเกิดการพัฒนา  ไดแก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และ
แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู
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