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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report:SAR) ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ค 
 

คำนำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2564 
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 เลมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย บทสรุปสำหรับผูบริหาร ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ ของสถานศึกษา
ท้ัง 3 มาตรฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบคุณผูอำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน คณะครู ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ที่รวมพัฒนา รวมประเมินคุณภาพ และรวม
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ใหสมบูรณครบถวน 
และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลสารสนเทศ และขอเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึนตอไป 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

                                                          วันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

                 หนา 

บทสรุปผูบริหาร            ก 

สวนท่ี 1              

ขอมูลพ้ืนฐานระดบัประถมศึกษา                   1  

สวนท่ี 2 

 ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      37 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน       37 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     73 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  84 

สวนท่ี 3  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ             100 

  

ภาคผนวก  

- ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- ประกาศกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ผลการประเมินมาตรฐานท่ี2กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

- ผลการประเมินมาตรฐานท่ี3การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

- ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ประกาศกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

- บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตั้งอยูหมูท่ี 5 ถนนลาดยาว-สวางอารมณ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค รหัสไปรษณีย 60150 โทรศัพท 0-5627-1423  โทรสาร 0-5627-1316 
E-mail Anubanlatyao@hotmail.com  Website  http://www.anubanlatyao.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลล ถึง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีจำนวนบุคลากรท้ังหมด 62 คน คือ ผูบริหาร 1 คน รองผูบริหาร 3 คน ขาราชการครู  

52 คน ครูอัตราจาง 6 คน จำนวนนกัเรียน รวม 1,356 คน จำแนกเปนระดับปฐมวัย 182 คน ระดับประถมศึกษา 

1,174 คน 

ตอนท่ี  2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  

1-6 รวม 1,174 คน ครูผูสอน 58 คน ไดดำเนินงานดานการสรางความเขมแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันโดยไดดำเนินงาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และไดจัดทำรายงายประจำปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเสนอตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีดังตอไปนี้   

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศนของโรงเรียนไดแก “มุงพัฒนาครูสูผูเรียนให

มีคุณภาพดวยระบบประกันคุณภาพภายใน ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในยุค 4.0” เนื่องดวยภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน 3 

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

กิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู  ทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใน

รูปแบบออนไลน (ONLINE) ดวยโปรแกรม OBS ผานระบบ YouTube ผูเรียนทำแบบฝกหัดและแบบทดสอบผาน 

Application Liveworksheets และ Google Form โดยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรนั ้น มีแผนการเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจอยางรอบดานทั้งดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนการใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  โดยครูจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียน ตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน  

โดยการจัดการเรียนรูแบบ Active learning  โครงงาน  STEM   แบบการใชปญหาเปนฐาน พัฒนาการอานออก 

เขียนได คิดเลขเปน และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1-6 สงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับดีเลิศ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   
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โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดวย

วิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนไดแก "ความพอเพียง" 

โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี  โครงการสงเสริมสุขภาวะ

และสุนทรียภาพ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ตามนโยบายและจุดเนน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองไปสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ การเปนคนดี คนเกง ยอมรับ

และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำ

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที ่ดีและโครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพท่ี

เหมาะสมกับผูเรียน เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เนนใหผูเรียนมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย มีระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน การแนะแนว การดูแลสุขภาวะจิต มีการจัดการเรียนรูโดยนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามา

ใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรูสูโลกกวาง การทัศนศึกษา สงเสริมดานการกีฬา เชน กีฬาฟุต

ซอล แชรบอล เรียนรูและฝกปฏิบัติเก่ียวกับทักษะทางดานดนตรีและนาฏศิลป ทำใหผูเรียนมีอารมณสุนทรี จิตใจ

ดีออนโยน  จากกระบวนการพัฒนาในดานตางๆ สงผลใหการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT และ RT สูงกวา

ระดับประเทศทุกกลุมสาระ และไดรับรางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยาง

ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก

กลุมเปาหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางดานวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการเรียนรู รวมทั้งจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม ซึ่งการ

จัดทำหลักสูตรดังกลาว เปนความรวมมือทั้งครู ผูปกครอง และชุมชน มีครูผูสอนที่มีวุฒิและความเชี่ยวชาญท่ี

เพียงพอทุกระดับชั้น มีสิ่งแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก พรอมทั้งมีสื่อและเทคโนโลยีท่ี

สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนให 

ผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีสามารถ

นำไปจัดกิจกรรมไดจริง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 

นำเสนอผลงาน เรียนรูการทำงานเปนกลุม และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีการใชสื ่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผู เรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนำไปใชพัฒนาการ

เรียนรู สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอยาง

หลากหลาย ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งขอมูลปอนกลับเพ่ือ



ค 
 

 
 

นำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  และสถานศึกษามีระบบนิเทศดานวิชาการเพื่อตรวจติดตาม

ประเมินผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดเดน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ สามารถนำความรูท่ี

ไดรับมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยผานการจัดการเรียน
การสอนในระบบออนไลนผานโปรแกรม OBS ในระบบ Youtube เปนสวนใหญ ภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริงเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอนแบบ Active learning การสอนแบบ 
STEM และโครงงาน โดยฝกใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง และ
สงเสริมดานกิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพของแตละบุคคล อีกทั้งยังไดเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อแกไขปญหาดานการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และแกไขปญหาทางดานระบบงานของ
โรงเรียน  

 
แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

  1. ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑ โดยใหมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ ฝกใหไดลงมือปฏิบัติ 
จริง ฝกการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ จนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง  

3. สงเสริมใหนักเรียนสรางนวัตกรรมตามความเหมาะสมของแตละระดับชั้น หรืออาจมี 
กิจกรรม 1 หองเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1. จัดทําคูมือประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อแนะนําแนวทาง และสรางความเขาใจใหแก 
ครูในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. นำภูมิปญญาทองถ่ินและความรูดานทักษะอาชีพมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

1. พัฒนาครูเรื่องการวัดประเมินเด็กตามสภาพจริง จัดทำแผนการนิเทศติดตามการประเมิน 

ผูเรียน สงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1.1 ขอมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ตั ้ง 154  หมูที ่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  โทร 0-5627-1423 website 
http://www.anubanlatyao.ac.th เปดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เนื้อที่ 25 ไร 3 งาน 
73 ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการ 9 หมูบาน   

1. บานลาดยาว (หมูท่ี 4,5,6)  
2. บานดอนปอ (หมูท่ี 7) 
3. บานหนองกระทุม (หมู10)   
4. บานเนินนอก, บานหนองข้ีใต (หมูท่ี 11)   
5. บานวังยาง (หมูท่ี 12)  
6. บานหนองไทร (หมูท่ี 13)    
7. บานดอนธาตุ (หมูท่ี 14) 

 
ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ.2465  สถานที่ตั้งเดิมอยูที่ศาลาการเปรียญวัดลาดยาว  ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัด
นครสวรรค  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตชั้น ป.1 – ป.4  เปดโรงเรียนครั้งแรก   มีครูทำการสอน 3 คน 
โดยมี นายจรัส สังวรศีล เปนครใูหญ 
  ในป พ.ศ.2474  ไดยายสถานที่ตั้งมาอยูที่ตั้งปจจุบัน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร 3 งาน 73 ตารางวา ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   ตามประกาศ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงประกาศ  ณ  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2543 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
  
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
  
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

ดานการ 

บริหารงานวิชาการ 

ดานการ 

บริหารงานงบประมาณ 

ดานการ 

บริหารงานบุคคล 

ดานการ 

บริหารงานทั่วไป 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

- งานวัดผล ประเมนิผลและเทยีบ

โอนผลการเรยีน 

- งานวจิัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- งานพัฒนาส่ือ นวตักรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- งานพัฒนาแหลงเรยีนรู 

- งานนเิทศการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- งานสงเสริมความรูดานวชิาการ

แกชมุชน 

- งานประสานความรวมมอืใน

การพัฒนาวิชาการกับ

- งานจัดทำและเสนอขอ

งบประมาณ 

- งานจัดสรรงบประมาณ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมนิผลและรายงานผลการใช

เงินและผลการดำเนนิงาน 

- งานระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพ่ือการศึกษา 

- งานบริหารการเงิน 

  

- งานวางแผนอัตรากำลังและ

กำหนดตำแหนง 

- งานสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

- งานเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

- งานวนิัยและการรักษาวินยั 

- งานออกจากราชการ 

 

 

- งานธรุการ 

- งานเลขานกุารคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- งานพัฒนาระบบและเครือขาย

ขอมูลสารสนเทศ 

- งานการประสานและพัฒนา

เครือขายการศึกษา 

- งานจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองคกร 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานสงเสริม สนับสนนุดาน

วิชาการ งบประมาณ บุคลากร

และบริหารทั่วไป 

- งานดแูลอาคารสถานทีแ่ละ

สภาพแวดลอม 

- งานจัดทำสำมะโนผูเรียน 

- งานรับนักเรยีน 

- งานสงเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

- งานระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 

คณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการควบคุมภายใน 

ผูเรียน/ผูปกครอง/ชุมชน 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 
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วิสัยทัศนโรงเรียน 
 “มุงพัฒนาครูสูผูเรียนใหมีคุณภาพดวยระบบประกันคุณภาพภายใน ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในยุค 4.0” 
 
อัตลักษณโรงเรียน 
 “อยูอยางพอเพียง” 
 
เอกลักษณโรงเรียน 
 “สื่อสาร 3 ภาษา” 
 
1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
            1) ขอมูลผูบริหาร 
 1. ผูอำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นางสาวชญาภา  หวลหอม  โทรศัพท 08-9523-4065 วุฒิการศึกษา
สูงสุด การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 
2564 จนถึงปจจุบัน  เปนเวลา 5 เดือน 12 วัน 
  

       2) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 

ปการศึกษา 2564 4 52 - 4 6 
  

ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูประจำการ) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง 
วิทยฐานะ/ 

อันดับ 
อาย ุ

อาย ุ
ราชการ 

วุฒ ิ
การ 

ศึกษา 

สาขา/ 
วิชาเอก 

สอนวิชา/ช้ัน 

1 นางสาวชญาภา  หวลหอม ผอ. ค.ศ.3 57 35 กศ.ม การบริหารการศึกษา - 

2 นางสาวอำภาพร  เกงเขตรกิจ รอง.ผอ. ค.ศ.3 39 11 ค.ม. การบริหารการศึกษา - 

3 นายวทิวัส  เจริญสุข รอง.ผอ. ค.ศ.2 31 7 ค.ม. การบริหารการศึกษา - 

4 นางสาวณฐัพร  รัตนาแพง รอง.ผอ. ค.ศ.2 31 7 กศ.ม การบริหารการศึกษา - 

1 นางศรนิดา  บุตรแสง คร ู ค.ศ.3 50 27 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา อนุบาล 2 

2 นางวันทนา  สงาเนตร คร ู ค.ศ.3 44 22 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 

3 นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม คร ู ค.ศ.3 51 28 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 

4 นางสิรดา  สรอยศร ี คร ู ค.ศ.3 48 25 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 

5 นางสาวอารีรกัษ  รักษธัญการ คร ู ค.ศ.3 46 22 ศษ.ม. 
หลักสูตรและการสอน

ปฐมวยัศึกษา 
อนุบาล 3 

6 นายคำด ี ขนุดารา คร ู ค.ศ.3 51 15 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ป.1 

7 นางสมพงษ  สนธิพัก คร ู ค.ศ.2 60 10 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ป.1 
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8 นางกญัรนิทร  จนิานกิร คร ู ค.ศ.3 36 12 ศษ.ม. 
หลักสูตรและการสอน

การศึกษาพิเศษ 
ป.1 

9 นางสาวภารดี  ชยัศิร ิ คร ู ค.ศ.3 53 29 กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ภาษาอังกฤษ/ป.1 

10 นางสาวรพีพรรณ  จนัทรภักด ี คร ู ค.ศ.1 36 2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร-วทิยาการ

คำนวณ/ป.1-2 

11 นายสมกจิ  นอยคำมูล คร ู ค.ศ.1 38 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ป.1 

12 นางสุดตา  ยาสุทธ ิ คร ู ค.ศ.3 52 27 ค.บ. วิทยาศาสตร (เคมี) ป.1 

13 นางสาวรตันา  ดานตระกูลหิรญั คร ู ค.ศ.3 58 33 ค.บ. ภาษาไทย ป.1 

14 นางลฎาภา  กล่ินดวง คร ู ค.ศ.2 47 16 ศศ.ม. ภาษาไทย ป.1 

15 นางสุภาพร  ทาระการ คร ู ค.ศ.3 57 30 ค.บ. การประถมศึกษา ป.2 

16 นางวารฉิัตร  พิลึก คร ู ค.ศ.3 57 28 กศ.บ. การประถมศึกษา ป.2 

17 นางอารีย  สีมาขจร คร ู ค.ศ.3 59 37 ศศ.บ. ประวัติศาสตร ป.2 

18 นางสยาม  คาวนิ คร ู ค.ศ.3 57 32 ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ป.2 

19 นางสุภมาส  ทวีผล คร ู ค.ศ.3 60 40 ปวช. คหกรรมศาสตร ป.2 

20 นางรววีรรณ  จินเตาหลี คร ู ค.ศ.2 60 34 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ป.2 

21 นางปญทิพย  เพียราชโยธา คร ู ค.ศ.3 53 28 ศษ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตรและ

การจดัการเรียนรู 
ป.2 

22 นางสาวภาวนิี  เขมนกจิ ครูผูชวย คผช. 24 1 เดือน ค.บ. การประถมศึกษา ป.2 

23 นางสาวสุทธญาณ  อินทวัน คร ู ค.ศ.2 38 10 กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร/ป.3 

24 นางสาวชนิตา  แกงอินทร คร ู ค.ศ.1 38 2 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 
คอมพิวเตอร-วทิยาการ

คำนวณ/ป.3, ป.5 

25 นางคนึง  ประกอบเพชร คร ู ค.ศ.3 59 40 ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย/ป.3 

26 นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิร ิ คร ู ค.ศ.3 54 28 ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ/ป.3 

27 นางจำลักษณ  คำแผลง คร ู ค.ศ.3 47 10 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย/ีป.3 

28 นางสาวมยุรา  เรืองฉาย คร ู ค.ศ.3 36 12 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร/ป.3 

29 นางสาวรชันก  โสอนิ ครูผูชวย คผช. 27 1 ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา-พลศึกษา/ป.4-

6 

30 นางณฐพรรณ  อยูยงค คร ู ค.ศ.3 59 39 ค.บ. บริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ/ป.4-6 

31 นางสาววนัวิสา  พุมทรัพย คร ู ค.ศ.1 31 3 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.4 

32 นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค คร ู ค.ศ.2 32 7 ค.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร/ป.4 

33 นางสาวนฐันันท  อยูสุข คร ู ค.ศ.1 29 2 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/ป.4-6 

34 นางสาวนภาวรรณ  เยแจม คร ู ค.ศ.1 28 2 ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย/ีป.4-5 

35 นายภาคย  ทองขาว คร ู ค.ศ.2 41 8 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ/ป.1, ป.4 
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36 นางลัดดาวัลย  คำพร คร ู ค.ศ.3 44 16 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ป.4 

37 นางชุติมา  เกษสุภะ คร ู ค.ศ.3 53 28 พธ.ม. การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย/ีป.5 

38 นายพรชัย  สุภาตา คร ู ค.ศ.3 50 25 ค.ม. การบริหารการศึกษา ลูกเสือ-เนตรนาร/ีป.4-6 

39 นางสาวทิวาพร  เรือนไทย คร ู ค.ศ.1 30 6 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/ป.5 

40 นางเพ็ญศร ี เกษรพรม คร ู ค.ศ.3 59 26 ค.บ. นาฏศิลป ศิลปะ/ป.2, ป.5 

41 นางโศรดา  ศรเีดช คร ู ค.ศ.3 43 17 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ป.5 

42 นางสาวจริาภรณ  บุญยัง ครูผูชวย คผช. 26 1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ป.5 

43 นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ คร ู ค.ศ.2 30 7 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ป.5 

44 นางสาวปนัดดา  ดวงประเสรฐิ คร ู ค.ศ.1 38 7 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สังคมศึกษา/ป.4 

45 นายสุชาติ  คำพร คร ู ค.ศ.3 45 20 ค.ม. 
หลักสูตรและการสอน

การสอนสังคม 
คอมพิวเตอร-วทิยาการ

คำนวณ/ป.4, ป.6 

46 นายเจษฎา  เอีย่มสงคราม คร ู ค.ศ.1 27 4 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.6 

47 นางสาวอมุาพร  โสรส คร ู ค.ศ.3 41 16 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร/ป.6 

48 นางสาวศิรริกัษ  สายเพ็ชร คร ู ค.ศ.3 46 17 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ป.6 

49 นางปวีณา  พานชิ คร ู ค.ศ.1 41 6 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ/ป.3, ป.6 

50 นางสาวเกสรา  สิทธิโอด คร ู ค.ศ.1 31 5 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ป.3-6 

51 วาที่รอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง คร ู ค.ศ.3 37 12 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา/ป.6 

52 นางสาวสาธยิา  จันทเภา คร ู ค.ศ.1 31 4 วท.บ. วิทยาศาสตร (เคมี) 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย/ีป.6 

       *หมายเหตุ  ผูบริหาร 4 คน  ขาราชการครู 52 คน รวม 56 คน 
**หมายเหตุ ขอมูล ณ 1 เมษายน 2565 

 
 จำนวนขาราชการครูท่ีสอนวิชาตรงเอก   จำนวน 46  คน คิดเปนรอยละ  82.14 
 จำนวนขาราชการครูท่ีสอนตรงความถนัด   จำนวน 56  คน คิดเปนรอยละ  100.00 
 จำนวนขาราชการครจูบการศึกษาระดับปริญญาตรี   จำนวน 56  คน คิดเปนรอยละ  100.00 
 จำนวนขาราชการครจูบการศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวน 27  คน คิดเปนรอยละ  48.21 
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3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน (คน) 

หมายเหตุ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

การศึกษาปฐมวัย 6   
การประถมศึกษา 8   
สังคมศึกษา 4   
ประวัติศาสตร 1   
การพัฒนาชุมชน 1   
ภาษาอังกฤษ 5 1  
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา 1   
คอมพิวเตอรศึกษา 1   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1   
วิทยาการคอมพิวเตอร 1   
ชีววิทยา 2   
วิทยาศาสตร (เคมี) 2   
วิทยาศาสตรท่ัวไป 1   
คณิตศาสตร 6   
ภาษาไทย 6 1  
การบริหารการศึกษา 3 18  
นาฏศิลป 1   
ดนตรีศึกษา 1   
ศิลปกรรม 1   
ภาษาจีน 1   
พลศึกษา 1   
การศึกษาพิเศษ 1   
การแนะแนว 1   
หลักสูตรและการสอนปฐมวัยศึกษา  1  
หลักสูตรและการสอนการสอนสังคม  1  
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  1  
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  1  
หลักสูตรและการสอน  2  
จิตวิทยาการแนะแนว  1  

รวม 56 27  
*หมายเหตุ ขอมูล ณ 1 เมษายน 2565 
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1.3 ขอมูลนักเรียน 
 ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 
  1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น 626 คน คิดเปนรอยละ 46.17 
          จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  1,356 คน จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
 

 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม หองเรียน 
ชาย หญิง 

อ.2 3 51 42 93 31:1 
อ.3 3 45 44 89 29:1 
รวม 6 96 86 182  
ป.1 6 101 85 186 31:1 
ป.2 5 92 80 172 34:1 
ป.3 5 105 108 213 43:1 
ป.4 5 105 108 213 43:1 
ป.5 5 98 100 198 40:1 
ป.6 5 91 101 192 38:1 
รวม 31 592 582 1,174  

รวมท้ังหมด 37 688 668 1,356  
 
 

 
ขอมูลนักเรียนยอนหลัง 3 ปการศึกษา (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
 

ช้ัน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
อ. 2 109 86 93 
อ. 3 92 112 89 
ป.1 204 169 186 
ป.2 205 201 172 
ป.3 200 212 213 
ป.4 192 206 213 
ป.5 210 189 198 
ป.6 206 200 192 
รวม 1,418 1,375 1,356 
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เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับอนุบาลท่ี 2 และ 3 

ปการศึกษา 2562 - 2564 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

ปการศึกษา 2562 – 2564 
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1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รายวิชา 
รอยละ รอยละ

เฉล่ีย 
หมาย
เหตุ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  พ้ืนฐาน                 
1 ภาษาไทย 78.85 74.32 77.46 76.94 63.90 77.90 74.89   
2 คณิตศาสตร 78.70 76.52 75.97 71.62 68.79 69.19 73.47   
3 วิทยาศาสตร 79.17 75.13 77.01 68.77 71.33 74.30 74.28   
4 สงัคมศึกษาฯ 79.17 77.79 78.00 73.42 69.10 78.25 75.96   
5 ประวัติศาสตร 80.11 77.46 79.65 73.51 66.44 68.42 74.27   
6 สขุศึกษาฯ 79.78 76.45 82.49 76.98 77.61 81.68 79.17   
7 ศิลปะ 85.58 77.49 79.79 82.38 75.21 79.61 80.01   
8 การงานฯ 82.51 78.55 79.21 69.70 71.35 74.59 75.98   
9 ภาษาอังกฤษ 84.11 75.77 71.23 66.52 67.96 71.56 72.86   
  เพ่ิมเติม                 

10 ภาษาจีน 75.24 75.23 76.64 75.86 74.90 78.66 76.09  
  รวม 803.22 764.70 777.47 735.69 706.59 754.17 756.97   

  รอยละเฉล่ีย 80.32 76.47 77.75 73.57 73.57 75.42 76.18   
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แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2564  
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1.5 ผลการประเมินความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 
1. ผลการทดสอบ RT การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ดาน 
คะแนนเฉล่ียระดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีฯ 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางแสดงจำนวนและรอยละนกัเรียน 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 
การอานรูเร่ือง 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 
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีฯ
คะแนนเฉลี่ยระดับสงักัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถดานการอาน การเขียน และส่ือสารภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถดานการอาน การเขียน และส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 
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รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถดานการคิดคำนวณ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 
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รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปญหา 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6   ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  ปการศึกษา 2564   
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รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6   จำแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2564   
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รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปดานความรูความเขาใจ  
และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร (ปการศึกษา 2563 – 2564)     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตรฯ สังคมฯ ประวัติฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

อังกฤษ 
รอยละ
เฉล่ีย 

ปการศึกษา 
2563 

76.28 73.49 87.92 72.17 73.36 80.36 78.92 77.07 70.71 76.70 

ปการศึกษา 
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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1.6 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3   
 

คะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ประจำปการศึกษา  2564 

เปรียบเทียบของโรงเรียน กับแตละสังกัด 

 

ดาน 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับเขต
พ้ืนท่ีฯ 

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 

เฉล่ียรวม 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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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2562 – 2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน 
ปการศึกษา 

2562 
ปการศึกษา 

2563 
ปการศึกษา 

2564 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

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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1.7 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (Ordinary National 
Education Test : O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (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 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกดั(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 
 
            จากแผนภูมิและขอมลูในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับจังหวัด มดีังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 10.80 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 3.67 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 3.94 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 6.69 

จากแผนภมูิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา ระดับสังกัด (สพฐ.) มีดังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 12.04 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 4.60 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 4.65 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 10.37 

จากแผนภมูิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา ระดับ ประเทศ มีดังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 11.20 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 3.62 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 4.02 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 6.61 
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1.8 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2564 
 

 แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถิ่น 
 1. หองสมุดมีขนาด   108   ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในหองสมุด  20,000  เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม - คืน ใชระบบการจัดหมวดหมูของดิวอ้ี (10  หมวดหมู)  

2. หองปฏิบัติการ 
                     หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จำนวน  4   หอง 
                     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จำนวน  4    หอง 
                     หองปฏิบัติการทางภาษา     จำนวน  2   หอง  
                     หองพลศึกษา      จำนวน  1   หอง 
                     หองพยาบาล      จำนวน  1   หอง 
                     หองสมุด      จำนวน  1   หอง 
                     หองการงานอาชีพ     จำนวน  1   หอง 

กลุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย 

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 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O – NET  

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2563 – 2564  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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                     หองสังคมศึกษา      จำนวน  2   หอง 
                     หองอาเซียน                         จำนวน  1   หอง 
                     หองภาษาจีน     จำนวน  1   หอง 
                     หองดนตรี / นาฏศิลป     จำนวน  2   หอง 
  หองศิลปะ      จำนวน  1   หอง  

3. คอมพิวเตอร  จำนวน  195  เครื่อง 
  ใชเพ่ือการเรียนการสอน     จำนวน  160  เครื่อง 
  ใชเพ่ือคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต    จำนวน    25  เครื่อง 
  จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย - 
คน ตอวัน คิดเปนรอยละ – ของนักเรียนท้ังหมด (เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)) 
  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ               จำนวน    10  เครื่อง  
 
4. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)) 

 

แหลงเรียนรูภายใน/ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 
1. มุมหนังสือในหองเรียน  - 
2. หองสมุดโรงเรียน - 
3. หองคอมพิวเตอร - 
4. อาคารโดม 10 
5. อาคารปฐมสิทธิ์ 10 

 
5.แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

แหลงเรียนรูภายนอก/ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 
1. วัดศรีสุธรรมมาราม 7 
2. วัดลาดยาว 5 
3. วัดปารัง 4 
4. หองสมุดประชาชนอำเภอลาดยาว 10 
5. ท่ีทำการไปรษณียลาดยาว 5 
6. ท่ีวาการอำเภอลาดยาว 5 
7. สถานีตำรวจภูธรลาดยาว 2 
8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว 2 
9. สำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว 5 
10. สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลลาดยาว 5 
11. โรงพยาบาลลาดยาว 10 
12. สถานีอนามัยลาดยาว 5 
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6. ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู  นักเรียน              
ในปการศึกษาท่ีรายงาน 
 1)  พระอาจารยธนบัตร ชยธโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหความรูเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน 20ครั้ง/ป 
 2)  พระอาจารยอานนท ถิรธมโม พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหความรูเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จำนวน 20 
ครั้ง/ป 
 3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว รวมกับโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ใหความรูเรื่อง การอบรมผูนำสงเสริม
สุขภาพตานภัยโควิด-19 สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน 1 ครั้ง/ป 
1.9 ขอมูล/สารสนเทศนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอมูล/สารสนเทศนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
1. จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสำนักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1,070 92.08 

2. จำนวนนักเรียนที่มีนำ้หนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 1,070 92.08 
3. จำนวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม 106 10.53 
4. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 92 7.92 
5. จำนวนนักเรียนปญญาเลิศ 450 38.24 
6. จำนวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 36 3.06 
7. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจบุัน) - - 
8. สถิติการขาดเรียนประจำ 1 0.25 
9. จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 1 0.08 
10. จำนวนนักเรียนทีจ่บหลักสตูร   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 191 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 - - 

11.อัตราสวนครู : นักเรียน    
     ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    อัตราสวนครู : นักเรียน =  1 : 30 

12.จำนวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  
     วรรณคดีและนันทนาการ 

1,163 100.00 

13. จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกทีด่ีของพอ แม ผูปกครอง  1,163 100.00 
14. จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  1,163 100.00 
15. จำนวนนักเรียนทีท่ำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตอสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษา  1,163 100.00 
16. จำนวนนักเรียนที่มบีันทึกการเรียนรูจากการอานและการสบืคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศสม่ำเสมอ  

1,163 100.00 

17. จำนวนนักเรียนทีผ่านการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 

1,163 100.00 

18. จำนวนนักเรียนทีผ่านเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสงัคม
ตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

1,163 100.00 
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1.10 ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 อาคารเรียนจำนวน  7  หลัง  อาคารอเนกประสงค  4  หลัง อาคารหองสมุด จำนวน 1 หลัง    สวม  3  
หลัง สนามเด็กเลน  1  สนาม  สนามกีฬาอเนกประสงค 1 หลัง   
 
1.11 ขอมูลงบประมาณ 

รายละเอียดเงินงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ  2564 

ลำดับ
ท่ี 

 

ประเภทเงินนอกงบประมาณ 

คงเหลือยกมา 

1 ตุลาคม 
2563 

ระหวางงวด คงเหลือยกไป 

30 กันยายน 

2564 
รับ จาย 

1 เงินรายไดแผนดิน 0 8,756 29 8,756 29 0 

2 เงินรายไดสถานศึกษา 1,154,157.40 604,311 26 1,102,632 90 284,285.76 

3 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0 3,756,316 34 3,699,725 54 0 

4 เงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
และขาดแคลน (ประถม) 

83,305 108,000 0 122,500 0 70,415 

5 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

1,431,465.13 5,522,744 - 5,478,820 - 1,472,603.13 

6 คาหนังสือเรียน 494,187.60 891,206 - 920,468 - 464,925.60 

7 คาเครื่องแบบนักเรียน 0 477,960 - 477,960 - 0 

8 คาอุปกรณการเรียน 2,950 640,590 - 683,540 - 5,000 

9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 717,119.83 2,049,827 57 1,903,253 84 863,695.56 

10 เงินทุนหมุนเวียนสงเสริมผลผลิต
เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 

65,000 65,010 66 65,010 66 0 

11 เงินสนับสนุนจาก อบต. 0 0 0 0 0 0 

12 เงินความเสมอภาค (กสศ.) 116,933.84 100,208 95 201,600 0 15,542.79 

13 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

1,175,096.34 1,690,919 34 1,604,422 10 1,261,790.68 

14 เงินพาหนะ ยุบเลิก เรียนรวม 27,930 - - 27,930 - - 

15 เงินประกันสัญญา       

16 เงินเยียวยา 2000 0 2,710,000 - 2,710,000 - 4,000 
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1.12 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ 70,000 คน บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด ที่วาการอำเภอลาดยาว  สถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดยาว  ไปรษณียโทรเลข
อำเภอลาดยาวและตลาดสด  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และคาขายเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเปนแหลงชุมชนเหมาะแกการนำสินคาเกษตรมาขาย สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป  คือ  งานประเพณีแหเจาพอ เจาแมลาดยาว  ประเพณี
สงกรานต และงานวันสมโอของดีเมืองลาดยาว 
 2. ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม      สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ/ศาสนาคริสต  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว  ตอป 30,000 – 50,000  
บาท  จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  4  คน 
 3. โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 
   3.1 โอกาสของโรงเรียน  โรงเรียนมีสื ่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแก
นักเรียน  มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทางของผูเรียน  
  3.2 ขอจำกัดของโรงเรียน  
  1) โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งเปนแอง มีน้ำทวมขัง และมีปลวกข้ึนบนอาคารเรียน เพราะเปนอาคารเรียน
ที่มีอายุประมาณ 44 ป ทุกอาคาร ปจจุบันโรงเรียนไดดำเนินการกระดี่อาคารเรียน ถมดินและทำถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน และปรับปรุงอาคารสถานที่ตางๆ รวมทั้งปรับภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
เปนอยางมาก จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองระดมทุนทรัพยเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
  2) สภาพของเศรษฐกิจของผูปกครองยากจน ผูปกครองสวนใหญใชเวลาวางใน        การ
ประกอบอาชีพทำใหไมมีเวลาท่ีจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษามากนัก 
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1.13 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระ
การเรียนรูและเวลาเรียนปการศึกษา 2564  ดังตอไปนี้ 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
ระดับช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุมสาระการเรียนรู  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80 80 80 160 160 160 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
(บูรณาการหนาท่ีพลเมือง) 

80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 ชม. 40 ชม. 40 ชม.    40 ชม. 40 ชม. 40 ชม. 
-ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 

แนะแนว 
ลส./นน. บูรณาการหลักสูตรตานทุจริต 
ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

40 
40 
30 
10* 

40 
40 
30 
10* 

40 
40 
30 
10* 

40 
40 
30 
10* 

40 
40 
30 
10* 

40 
40 
30 
10* 

รวมเวลาเรียน 1,000 ชม. 1,000 ชม. 1,000 ชม. 1,000 ชม. 1,000 ชม. 1,000 ชม. 

กิจกรรมลด “เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 200 ชม. 200 ชม. 200 ชม. 200 ชม. 200 ชม. 200 ชม. 
พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาทักษะ ภาษาไทย 
พัฒนาทักษะ คณิตศาสตร 
พัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร 
พัฒนาทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ 

40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 ชม. 1,200 ชม. 1,200 ชม. 1,200 ชม. 1,200 ชม. 1,200 ชม. 
 
* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในกิจกรรมชุมนุม 
- ภาษาจีนเรียนรวม 80 ชม. มาจากรายวิชาเพ่ิมเติม  40  ชม. และมาจาก พัฒนาทักษะภาษาไทย  40  ชม. (เฉพาะ ป.1 – 2) 
- ภาษาอังกฤษอยูในโครงสรางเวลาเรียน (พ้ืนฐาน)  120 ช่ัวโมง ในกิจกรรมลดเวลาเรียน  80  ชม. 
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1.14 ผลงานดีเดนในรอบปการศึกษา 2564 
 
ผลงานรางวัลของผูบริหาร  

ท่ี ช่ือผูบริหาร รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

1 นางสาวชญาภา หวลหอม 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานดีเดน ประจำป
การศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค เขต 2 

2 นางสาวอำภาพร  เกงเขตรกิจ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน ประจำปการศึกษา 2564 
2.รางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" ระดับ ดี
เยี่ยม กิจกรรม “10,000 คุรุชนคน
คุณธรรม” ดานผูบริหาร โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปการศึกษา 
2564   
3.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 วันท่ี 16 มกราคม 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค เขต 2 

 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

3 นายวิทวัส  เจริญสุข 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเดน  ประจำป
การศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค เขต 2 

 

ผลงานรางวัลของครูผูสอน  

ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

1 
นางสาวลัดดา   
ชาญธัญกรรม 

1.Vote of the year 2021 การสอน
ออนไลน ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

2 นายคำดี  ขุนดารา 

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

หนวยงานสมัชชานักจัด
รายการขาววิทยุ โทรทัศน 

แหงประเทศไทย 
 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

3 นางสาวภารดี  ชัยศิร ิ

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

7 นางสาวมยุรา  เรืองฉาย 

1.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 (ยอดเยี่ยม) 
มีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) 
 
3.ครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีไดรับการคัดเลือกให
เผยแพรสื่อผลงานทางวิชาการ "นวัตกรรมใน
การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหคิดเลขเปน" 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

8 นางสาวสุปราณี  ก่ิงนาค 

1.ครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีไดรับคัดเลือกให
เผยแพรสื่อผลงานทางวิชาการ "นวัตกรรมใน
การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหคิดเลขเปน" 
 

2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
ประจำกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

3.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

9 นางโศรดา  ศรีเดช 
1.รางวัลครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

10 นางสาวทิวาพร  เรือนไทย 

1.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

11 นางสาวอุมาพร  โสรส 
1.“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัยอด
เยี่ยม” ครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมการพัฒนาการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ป
การศึกษา 2564 
 

2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูท่ีปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดีเดน ประจำป
การศึกษา 2564   

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

12 นายเจษฎา  เอ่ียมสงคราม 

1.รางวัลครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 
 
 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

13 
วาท่ี ร.ต.หญิง อิศรา  อาจ
บำรุง 

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

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

14 นางสาวศิริรักษ  สายเพ็ชร 

1.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 2564 
 
2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ประจำปการศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

15 นางสาวสาธิยา  จันทเภา 
1.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ผลงานรางวัลของนักเรียน  
 

 

ท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

1 เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย 

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและ
เยาวชนดีเดน คณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2565 
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม ดานวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค 

2 เด็กชายแทนไท  เหลาเขตกิจ โครงการดาวรุงมุงโอลิมปก โรงเรียนนครสวรรค 
3 เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท โครงการดาวรุงมุงโอลิมปก โรงเรียนนครสวรรค 
4 เด็กหญิงธัญญาลักษณ  บัวคลี่ 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 เด็กชายศุภกิตติ์  แสนสอ หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
15 เด็กหญิงขวัญชนก  สระพงษด ี 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 บัวคลี่ 

สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา
ภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ป
การศึกษา 2564 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 
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1.15 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

        1.15.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) เม่ือวันท่ี 19-20 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2563 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผูเรียน ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเดน 

 ดานคุณภาพของผูเรียน                                                                                                                

   ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด

ในแตละระดับชั้น โดยผูเรียนมีความสามารถสื่อสารไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนมี

คุณธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีวินัย รักและรับใช (จิตอาสา) มีสุนทรียภาพ  ดานศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป มีทักษะในการทางาน รักการทำงาน รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวาเปาหมายทุกกลุมสาระ สามารถอานออกอานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได มีคะแนน

เฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถขั ้นพื ้นฐานระดับชาติ NT และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสูงกวาคาเฉลี่ยของป 2560 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของการพัฒนาสถานศึกษา 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชนทองถิ่น และแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย สงเสริมให

ครูและบุคลากรไดเขารับการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากการคิด ไดปฏิบัติจริง โดยจัด “กิจกรรมสะเต็ม”เปนกระบวนการ

ฝก การแกปญหาในชีวิตจริงของผูเรียน โดยใชพื้นความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีที่มีอยู และ

วิธีการทางวิศวกรรม ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ครูทุกคนของ

สถานศึกษาพัฒนาตนเองโดยเขารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจากหนวยงานตาง ๆ ภายนอกสถานศึกษา ใน

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน และภาระงานอ่ืน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ดานคุณภาพของผูเรียน 

 การคิดสรางสรรค อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกปญหาตามสถานการณรวมท้ังทักษะการ

คิดอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง และความสามารถในการสรางนวัตกรรมของผูเรียน 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ้ำซอนในขั ้นตอนการประเมินและ

ตรวจสอบของระบบประกันคุณภาพภายในท่ีกำหนดไว 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ครูผูสอนพัฒนาการดำเนินการนิเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ใหเปนระบบ 

ขอเสนอแนะ 

 ดานคุณภาพของผูเรียน 
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิดสรางสรรค อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การแกปญหาตามสถานการณ รวมท้ังทักษะการคิดอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง และความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่สุด สามารถ

สรางองคความรูดวยตนเอง และการทำงานเปนทีม จากการเรียนรูในรูปแบบโครงงาน  การเรียนรูแบบ STEM ในทุก

กลุมสาระการเรียนรู และทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการคิดประเภทตาง ๆ และเชื่อมโยงองค

ความรูท่ีไดรับมาประยุกตสรางสรรคชิ้นงาน หรือผลงานใหม ๆ โดยครูตองฝกผูเรียนอยางจริงจัง เปนประจำอยาง

ตอเนื่อง กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ   ภายใน 1 ป 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีความชัดเจนในทุกขั้นตอน

ตามคูมือที่กำหนดไว พัฒนา และเลือกใชเครื่องมือในการประเมินโครงการ และกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดไว

อยางเหมาะสม สอดคลองกับเปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว เพื่อลดภาระงานในบางขั้นตอนที่ซ้ำซอน

ของการประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษากำหนดการดำเนินการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะภายใน 1 ป 
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ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดยมีการดำเนินการนิเทศการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาตอผู บังคับบัญชา

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน 1 ป 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือเปนแบบอยางท่ีดี 

 ดานคุณภาพของผูเรียน 

 การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Intensive English Program : IEP)           ไปสู

หลักสูตรสมบูรณแบบใหเปนนวัตกรรม สถานศึกษาไดดำเนินงานพัฒนาทักษะดานการพูด และการฟงใหผูเรียน

กลาแสดงออกโดยใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติ จัดการเรียนการสอนสัปดาหละ 6 ชั่วโมง          มีครู

ชาวตางชาติ (Native English Speaker) เปนครูผูสอน และดำเนินกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนเปนหลัก พรอมมี

ครูไทยเปนผูประสานงาน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และคนพบความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของตนเอง เชน กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (IEP English Camp) กิจกรรมวันคริสตมาส 

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ( IEP Open House) และกิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน (CEFR) อยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนโครงการท่ีดำเนินการไดสำเร็จเปนอยางดี สถานศึกษาสามารถพัฒนาโครงการนี้ใหเปน

นวัตกรรม (Innovation) ได โดยสามารถดำเนินการได ดังนี้ กำหนดเปาหมายใหชัดเจน จัดทำเครื่องมือ วิธีการ

ปฏิบัติ วิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน ดำเนินการเผยแพรความรูความเขาใจใน

จุดมุงหมายที่ชัดเจนกับผูเรียนกลุมอื่น ผูปกครอง และชุมชนนำเสนอผลความแตกตางระหวางผูเรียนในโครงการ

กับผูเรียนในหองเรียนปกติ สรุปผลการดำเนินเทียบกับคาเปาหมายท่ีวางไว และดำเนินการเผยแพรไปยังตนสังกัด 

สถานศึกษา และองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวใหความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยการพัฒนาดาน                  

การบริหารและการจัดการสถานศึกษาของตนเอง ซึ ่งใชร ูปแบบกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพ

สถานศึกษาดวยศาสตรพระราชา ( UCDS Model ) โดยมีขั ้นตอนในการดาเนินงานหลัก 4 ขั ้นตอน และ                   

5 องคประกอบ ซึ่งสถานศึกษาสามารถพัฒนาผลงานนี้ใหเปนนวัตกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีได โดยดำเนินการ 

ดังนี้ กำหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จในแตละโครงการ และกิจกรรมใหชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐาน 

และประเด็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประกาศไว ดำเนินงานพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คัดเลือก และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว

อยางเหมาะสม สอดคลองกับเปาหมาย และตัวชี ้ว ัดความสำเร็จที ่ต ั ้งไว และพัฒนาระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาใหครอบคลุมทุกฝายงาน จัดการประเมิน ตรวจสอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในครอบคลุม

มาตรฐาน และประเด็นท่ีกำหนด รายงานผลการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพใหครอบคลุมทุกประเด็น

ในแตละมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดไว และสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา และตนสังกัด เผยแพรความรู

ความเขาใจในแนวทางการพัฒนาเพื่อแกปญหาที่ประสบความสำเร็จ ใหกับสถานศึกษาอื่น และเก็บขอมูลสะทอน
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กลับนามาวางแผนการพัฒนางานใหครอบคลุมทุกมิติ สรุปวิธีการใหชัดเจน จัดทำเปนเอกสารที่สมบูรณ และ

ดำเนินการเผยแพรไปยังสถานศึกษาอื่น ตนสังกัด และองคกรอื่น ที่เกี่ยวของ เปนการเผยแพรนวัตกรรม และ

แบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา และดำเนินงานใหตอเนื่อง 
 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเปนทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสรางอาชีพ ใหแกเยาวชน และเตรียมความพรอมกำลังคนที่มีคุณภาพเขาสูระบบเศรษฐกิจ สถาบันสงเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร (สสวท.) จึงเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู 

และประยุกตความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร                             ใน

สถานการณที่ใกลเคียงกับสถานการณที่พบในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ในระหวางการ

เรียนรูดังกลาว ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะการสื่อสาร 

และความคิดสรางสรรค สะเต็มศึกษา เปนแนวทางการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถบูรณา

การความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเชื่อมโยงและ

แกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงาน ท่ีบูรณาการ การเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรเทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผูเรียนจะไดทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู

ความเขาใจ และฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และนำความรูมาออกแบบชิ้นงาน เพ่ือ

ตอบสนองความตองการหรือแกปญหาในชีวิตจริงของผูเรียน เพื่อใหไดเทคโนโลยี ซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และผูรูเทคโนโลยี สะเต็มศึกษาเปนการ

เรียนรูแบบบูรณาการ ท่ีใชความรูและทักษะในดานตาง ๆ ผานการทำกิจกรรม หรือการทำโครงงานท่ีเหมาะสมกับ

วัย และระดับชั้นของผูเรียน การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาดังกลาวนี้ จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด ทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกลาวนี้เปนทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเรียนพึงมี นอกจากนี้ผูเรียนยังไดความรูแบบองครวมท่ีสามารถนำไปเชื่อมโยงหรือประยุกตใช

ในชีวิตจริงได สถานศึกษาดำเนินการแสดงผลงานผูเรียน สะเต็มศึกษา วันเปดโลกสื่อ และนวัตกรรมการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนทุก ๆระดับชั้น จัดทำกิจกรรมสะเต็ม หองละ 1 ชิ้น แสดงผลงาน

ผูเรียนปละ 1 ครั้ง สงผลใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู และคิดอยางเปนระบบ มีการสืบคนขอมูลโดยใช

เทคโนโลยี   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการทำกิจกรรมกลุม ทำใหผูเรียนมีทักษะในการสังเกตและวิเคราะหไดดี 

ซึ่งกิจกรรมนี้ถือวาเปนกิจกรรมท่ีดีของผูเรียน ดังนั้นสถานศึกษานำมาพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดีได 

ขั้นตอนการจัด “กิจกรรมสะเต็ม” ดังนี้ ทักษะการแกปญหา 9 ขั้น ,กระบวนการทางวิศวกรรม ,กระบวนการ

กิจกรรม สะเต็ม 6 ข้ัน และแนวทางการดำเนินการของครู 
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      1.15.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 13-15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554 มีผลการ
ประเมินดังนี ้

          ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ดีมาก 
ตัวบงชี้ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ดีมาก 
ตัวบงชี้ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ดีมาก 
ตัวบงชี้ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน ด ี
ตัวบงชี้ 5 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน พอใช 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบงชี้ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี
ตัวบงชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ด ี
ตัวบงชี้ 8 พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  
ตัวบงชีท้ี่ 9 ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ 
              การจัดตั้งสถานศึกษา 

ดี 

ตัวบงชีท้ี่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ด ี
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  
ตัวบงชีท้ี่ 11 ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีคาเฉลี่ย 80.65  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไมรับรอง 

กรณีท่ีไมไดรับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 
 ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบท่ีสาม 
 จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเดน 

 1. ผูเรียนมีน้ำหนัก  สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักดูแลตนเองใหมี   ความปลอดภัย มี
สุนทรียภาพ เปนลูกที่ดีของพอแม ผู ปกครอง บำรุง ดูแล กตัญู สรางความสุข ความสบายใจใหพอแมเปน
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ไมมีปญหาดานการปกครอง บำเพ็ญประโยชน ตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาใฝรู
และเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถดานการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของ
สถานศึกษา โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเปน ที่ยอมรับของชุมชนและองคกรอื่นเปนจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาบริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู มีการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 
 3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยกำหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียน วิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่เหมาะสม  จัดบรรยากาศ ที่เอื้อตอ
การเรียนรู  จัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย 
วิเคราะห ผลการประเมินและนำมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน 
 4. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากตน
สังกัด สถานศึกษานำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและมีความรูตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ยังไมเพียงพอ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาตางประเทศต่ำกวา
ระดับดี 
 2. สถานศึกษาไมมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นยังไมเดนชัด 
คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุม และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดำเนินงานตามระเบียบ ยังไมเปนไป
ตามเกณฑท่ี สมศ. กำหนด 
 3. สถานศึกษายังไมมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา มีครู 
ไมถึงรอยละ 75  ท่ีทำการวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนำขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
 4. สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานยังไมครอบคลุมทุกปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดานผลการจัดการศึกษา 
    ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถในทุกๆ ดานตามท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวางแผนพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรปรับกิจกรรม/
โครงการ เตรียมความพรอมเพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู ท้ัง
ความรู ความจำ ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห  การสังเคราะห และการประเมินผล ดวยการสงเสริมและ
ฝกปฏิบัติใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค  โดยการฝกประสบการณอยาง
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จริงจังเกี่ยวกับการจำแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งตาง ๆ รอบตัว การจัดลำดับและเปรียบเทียบขอมูล  เชน 
ขนาด น้ำหนัก ความยาว สี คุณภาพ ความดี เปนตน ฝกการคิดนอกกรอบ และใหสรางผลงาน จากงานเขียน งาน
ศิลปะ และงานสรางสรรคตาง  ๆ อยูเสมอ สงเสริมใหจดบันทึกที่ไดจากการดู การฟง การลงมือปฏิบัติ การสรุป
ความรูที่นำไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม ควรพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมดวยการฝกทักษะทางการเรียนโดยใช
กระบวนการกลุม ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย เชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง จัด
กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค ดวยวิธีการหลากหลาย เชน ใชใบงาน ฝกทำโครงงาน การ
เขียนเรียงความเชิงสรางสรรค การเขียนเรื่องสั้น เขียนเรื่องจากภาพ และใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานสื่อกาสอนให
มากขึ้น ท้ังสื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เปนตน เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ และภาษาตางประเทศเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. 
 2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษาควรทำการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน โดยการนำขอมูลจากการประเมินผลการ
ดำเนินงานในรอบปมาวิเคราะห นำไปสูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ พัฒนานโยบายและแผน ควรจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อใหคำปรึกษาเสนอแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตร ใหสอดคลองกับ        ความตองการของ
ทองถิ ่น กำหนดเอกลักษณ กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา แตงตั ้ง     ที ่ปรึกษา และ
คณะอนุกรรมการเพื ่อดำเนินงานตามระเบียบ และใหผู บริหารสถานศึกษารายงานผล     การประชุมตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีการประชุม 
 3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
    สถานศึกษาควรพัฒนาแบบวัด แบบทดสอบใหทันสมัย และประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุก
คน ทุกภาคการศึกษา ควรสงเสริมใหครูทำการศึกษาวิเคราะหขอมูลผูเรียนรายบุคคล แลวนำขอมูลมาใชในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน ควรใหครูทุกคนจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม นำภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากการศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจำเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบโดยใชขอมูลตามสภาพจริงจาก
รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป มีจุดเนนที่มีคุณภาพผูเรียน สะทอนคุณภาพความสำเร็จที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
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 สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปการศึกษา 2564  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ

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

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

เรียนรู โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 92.73 ยอดเย่ียม 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
89.16 
98.09 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 94.08 ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีผลการดำเนินการมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ 

               ทางวิชาการ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
เปาหมาย 

(คารอยละ) 

ผลการ

ประเมิน 

(คารอยละ) 

สรุปผล 

การประเมิน 

รายประเด็น 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 6 ประเด็นพิจารณา 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคำนวณ           
80 88.24 สูงกวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 
85 82.79 ต่ำกวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80 93.10 สูงกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน         ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
เปาหมาย 

(คารอยละ) 

ผลการ

ประเมิน 

(คารอยละ) 

สรุปผล 

การประเมิน 

รายประเด็น 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
90 95.17 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 76.18 สูงกวาเปาหมาย 

6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน 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

ยอดเย่ียม 
 

 

จากตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนท้ัง 10 ประเด็นพิจารณา ปการศึกษา 2564 ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบวา ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีประเด็นท่ีมีคารอย

ละสูงกวาเปาหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา ไดแก   1) ผูเรียนมีมีความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดคำนวณ  2) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  3) ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  4) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ 5) ผูเรียน

มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  และมีประเด็นท่ีมีคารอยละต่ำกวาเปาหมาย ไดแก 1 )  มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา  ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  มีประเด็นท่ีมีคารอยละสูงกวาเปาหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา 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

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (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 โดยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรนั ้น มีแผนการเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจอยางรอบดานทั้งดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนการใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  โดยครูจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียน ตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน  

โดยการจัดการเรียนรูแบบ Active learning  โครงงาน  STEM   แบบการใชปญหาเปนฐาน พัฒนาการอานออก 

เขียนได คิดเลขเปน และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1-6 สงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับดีเลิศ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการ เพ่ือสงเสริมดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผูเรียน ดังนี้ 

1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

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 ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1  

2. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา คือ 

3. โครงการพัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ     

  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียนภาษาไทยชั้น ป.1 –ป.6  

  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 –ป.6   

  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ชั้น ป.1 –ป.3 

-  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ชั้น ป.4 –ป.6 

4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 

 -    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 และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู  โดยมีกิจกรรมท่ีดำเนินการดังนี้ 
 

 -  กิจกรรมโครงงาน 

 -  กิจกรรมพัฒนาทักษะศักยภาพผูเรียน 

 -  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 -  กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 -  กิจกรรมหองเรียนนาเรียนรู 

 -  กิจกรรมหองสมุด  3 ดี 

10.  โครงการติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ    

11. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน 

12. กิจกรรม PLC ของระดับสายชั้น 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

ตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 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
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน เนนพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ และ
จัดโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะ วิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน การ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การสอบนานาชาติ  การสอบ TEDET การสอบ สสวท. และการแขงขันภาษาไทย
ระดับเขตพ้ืนท่ี และกิจกรรมสงเสริมการอาน เขียน ระดับเขตพ้ืนท่ียกระดับ RT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา ดวยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  กิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตร  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เนนการจัดการเรียนรู แบบ Active 
Learning  กิจกรรมสะเต็มศึกษาของแตละหองเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนำความรูมาประยุกตใช ดวย
การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร โครงงานคอมพิวเตอร โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนำผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน มาจัดแสดงและนำเสนอในกิจกรรมนิทรรศการผลงานที่ภาคภูมิเม่ือ
สิ้นปการศึกษา  โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี สงเสริมใหนักเรียนไดไปศึกษานอกสถานที่และนำ
ความรูไปแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
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3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของแตละหองเรียน 
โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการทำชิ้นงาน นวัตกรรมภายในหองของตนเอง นำเสนอผลงานของแตละกลุม และ
คัดเลือกผลงานของหองมาจัดแสดงในงานนิทรรศการผลงานที่ภาคภูมิเมื่อสิ้นปการศึกษา  และโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวไดรับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว แตละหองเรียนก็ไดจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อสงเสริม
คุณธรรมและระเบียบวินัยของหอง  มีการจัดกิจกรรมที่เนนพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
หรือชิ้นงาน มีการนำไปใชประโยชนไดจริง มีความรูในการทำโครงงาน และจัดทำโครงงาน มีชิ้นงาน/แผนภาพ
ความคิด อยางนอยปการศึกษาละ 2 ชิ้นงาน และมีความคิดสรางสรรคในการทำงาน  

4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง ใช
เทคโนโลยีในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยี พัฒนาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใหผูเรียนสืบคนขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสืบคนขอมูลจาก Internet และสรุปความรูไดดวยตนเอง เพื่อสงเสริม
ผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนผูเรียนเปน
สำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย จัดกิจกรรมสงเสริมดานอาชีพ
ดวยโครงงานอาชีพ จัดอบรมสงเสริมอาชีพใหกับผูเรียน ใหผูเรียนวัดความถนัดทางอาชีพ  และมีการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาตอของแตละสถาบันใหกับนักเรียน 
 5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดจัดทำโครงการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางเขมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
มีกระบวนการของกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  
 5.1 ครูผูสอนวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู รายมาตรฐาน 
รายบุคคลรายขอ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน วิเคราะหปญหา สาเหตุ กำหนด 
แนวทางแกไขในสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกวามาตรฐาน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัิน
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานการเรียนรูท่ีควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  

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 ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหในการเขา
รับการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) และและจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหในการเขารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

5.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการใหเขมแข็ง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมให
นักเรียน เชน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กิจกรรมติวเขมกอนสอบ NT กิจกรรมติวเขมกอนสอบ O-NET กิจกรรม 
กิจกรรมทองอาขยาน กิจกรรมทองสตูรคูณเปนประจำทุกวัน เปนตน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะดำเนินการซ้ำ ๆ บอย ๆ 
เพ่ือใหเกิดความชำนาญ 

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

5.8 ผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
ปรุงปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

5.9 จัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีความหลากหมาย ปรับปรุง
เกณฑการวัดและประเมินผลใหมีความเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และนำผลประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางตอเนื่อง   

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

1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดวย

วิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนไดแก "ความพอเพียง" 

โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี  โครงการสงเสริมสุขภาวะ

และสุนทรียภาพ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ตามนโยบายและจุดเนน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองไปสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ การเปนคนดี คนเกง ยอมรับ

และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำ

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที ่ดีและโครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพท่ี

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 ขอรายงานผลการประเมินตนเอง ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (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 การสื่อสาร และการ

คิดคำนวณ           
80 88.24 

สูงกวาเปาหมาย

(ระดับยอดเยี่ยม) 

         1.1 คาเฉลี่ยความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสารภาษาไทย 
80 95.32 

สูงกวาเปาหมาย 

        1.2  คาเฉลี่ยความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 
80 89.11 

สูงกวาเปาหมาย 

         1.3 คาเฉลี่ยความสามารถในการคิดคำนวณ 80 80.29 สูงกวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 
85 82.79 

ต่ำกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

           2.1 สามารถอานเพ่ือหาขอมูลสารสนเทศเสริม

ประสบการณจากสื่อประเภทตาง ๆ 
85 83.48 ต่ำกวาเปาหมาย 

           2.2 สามารถจับประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบ 

เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลจากเรื่องท่ีอาน 
85 83.05 ต่ำกวาเปาหมาย 

           2.3 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของเรื่องราว

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

ชิ้นงาน มีการนำไปใชประโยชนไดจริง 
80 94.50 สูงกวาเปาหมาย 

 3.2  ผูเรียนมีความรูในการทำโครงงาน และจัดทำ

โครงงาน 
80 88.05 สูงกวาเปาหมาย 

 3.3 ผูเรียนมีชิ้นงาน/แผนภาพความคิด อยางนอยป

การศึกษาละ 2 ชิ้นงาน 
80 95.10 สูงกวาเปาหมาย 

 3.4 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการทำงาน 80 94.75 สูงกวาเปาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
90 95.17 

สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 
         4.1 มีความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีได

เหมาะสมตามวัย 
90 96.75 สูงกวาเปาหมาย 

         4.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี 90 92.40 สูงกวาเปาหมาย 

         4.3  มีความสามารถนำเทคโนโลยไีปใชพฒันาตนเอง 90 94.45 สูงกวาเปาหมาย 

         4.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแกปญหา

อยางสรางสรรค 
90 93.50 สูงกวาเปาหมาย 

          4.5 มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี 90 98.75 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 76.18 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับดีเลิศ) 

5.1 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
70 74.89 สูงกวาเปาหมาย 

5.2. รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
65 73.47 สูงกวาเปาหมาย 

5.3 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
65 74.28 สูงกวาเปาหมาย 

5.4 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
70 75.11 สูงกวาเปาหมาย 

5.5 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
75 79.17 สูงกวาเปาหมาย 

5.6 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
75 80.01 สูงกวาเปาหมาย 
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มาตรฐานท่ี 1  

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน    
(คิดเปนรอยละ) 

5.7 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
75 75.98 สูงกวาเปาหมาย 

5.8 รอยละเฉลี่ยของนักเรียนมีผลการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
65 72.86 สูงกวาเปาหมาย 

6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
90 99.48 

สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

     6.1  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานและความรูสึกท่ีดีตองาน

อาชีพ 
90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

     6.2  นักเรียนมีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในชั้นท่ีสูงข้ึน 90 100.00 สูงกวาเปาหมาย 

     6.3  นักเรียนแสวงหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1  

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
89.16 ยอดเย่ียม 

 

 จากตารางท่ี 2  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น

พิจารณาท่ี 1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา สงผลใหภาพรวมของการดำเนินงาน

ของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมาย เปนสวนใหญโดย ซ่ึงมีผลดำเนินงาน ดังนี้   

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 
88.24 จากคาเปาหมายรอยละ 80 สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการจัดเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียนภาษาไทย (ในวันจันทร) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (จำนวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห) และ
พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ (ในวันพุธ) ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
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 ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค  5) การเขารวมแขงขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
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ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) 6) การเขารวมแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 7) นักเรียนสอบได
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   8) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ไดคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ  9) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 วิชา
ภาษาไทย และคณิตศาสตร ไดคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 10) ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน 
คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ 11) รางวัลชนะเลิศ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ดานวิชาการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค 
ประเด็น ผลการประเมิน 

มี
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
การสื่อสาร
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 
ผลการทดสอบ RT การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ดาน 
คะแนนเฉล่ียระดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีฯ 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 
การอานรูเร่ือง 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 การอานรูเร่ือง รวม 2 ดาน

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ RT การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน
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มี
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
การสื่อสาร
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถดานการอานภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 ผลการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน และส่ือสารภาษาไทย 

95.45

84.50
89.81

100.00 97.45 98.95
94.36

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ยรวม

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เฉลี่ยรวม

97.33 96.49 93.84
100.00 95.41 98.69 96.96

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ยรวม

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เฉลี่ยรวม



48 
 

 
 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
มี
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
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 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ เปนตน 

 

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

 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปญหา 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6   ปการศึกษา 2564  
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3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  93.10  จากคาเปาหมายรอย 
ละ  80.00  สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยมีการ
พัฒนาผูเรียนในดานทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ครู
ดำเนินการการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายที่เสริมสรางทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม โดยใชแนว
ทางการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีการเปดโอกาสใหผู เรียนมีสวนรวมอยางทั่วถึง ปลูกฝงความสามารถในการแสวงหา
ความรูอยางอิสระใหผูเรียน โดยการคนควาองคความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โลกออนไลน หรือแหลงเรียนรู
ใกลตัว จนสามารถนำความคิดของตนเองไปพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
โดยการจัดทำโครงงาน/ชิ้นงาน อยางนอยปการศึกษาละ 2 ชิ้นงาน เพื่อนำไปเผยแพรหนาชั้นเรียนหรือตอ
สาธารณะชน ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก  1) รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ซ่ึงนักเรียนทุก
หองเรียนไดจัดทำโครงงานคุณธรรม ระดับหองเรียน  2) ชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ซ่ึงทางโรงเรียนไดกำหนดใหจัดทำข้ึนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

3) มี
ความสามารถ 
ในการสราง
นวัตกรรม 
(ระดับยอด
เย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  ปการศึกษา 2564   
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4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  
95.17 จากคาเปาหมาย  รอยละ 90 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง ใชใน
การประกอบอาชีพ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั ้นตอนและเปนระบบไดอยาง
สรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและ
การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทันและมีจริยธรรมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในรูปแบบออนไลน 
(ONLINE) ดวยโปรแกรม OBS ผานระบบ YouTube ผูเรียนทำแบบฝกหัดและแบบทดสอบผาน Application 
Liveworksheets และ Google Form เพื่อสรางงานใหกับผูเรียน จัดการชั้นเรียน แสดงความคิดเห็น และให
คะแนนไดโดยตรงแบบทันที ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก 1. สมุดบันทึกการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและสรุป
ความรู ไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลที ่ไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6   2. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานที่ 5 ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  3. แบบประเมินชิ้นงาน     4. แผนการเรียนรู(สอดแทรกการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ)   
 
ประเด็น ผลการประเมิน 

4) มี
ความสามารถ 
ในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
(ระดับยอด
เย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปดานความรูความเขาใจ  
และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร   

 

 
รายวิชา ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร

ฯ 
สังคมฯ ประวัติฯ สุขศึกษา

ฯ 
ศิลปะ การงาน

อาชีพ 
อังกฤษ รอยละ

เฉล่ีย 

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
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(O – NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (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 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกดั(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 

 
            จากแผนภูมิและขอมลูในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับจังหวัด มดีังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 10.80 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 3.67 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 3.94 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 6.69 

จากแผนภมูิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา ระดับสังกัด (สพฐ.) มีดังน้ี 

กลุมสาระภาษาไทย   สูงกวา    + 12.04 

กลุมสาระคณิตศาสตร  สูงกวา    + 4.60 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  สูงกวา    + 4.65 

กลุมสาระภาษาอังกฤษ  สูงกวา    + 10.37 

จากแผนภมูิและขอมูลในตารางจะพบวากลุมสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาต ิO – NET  
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2563 – 2564  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย 

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
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา) 
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ประจำปการศึกษา  2564  
เปรียบเทียบของโรงเรียน กับแตละสังกัด  

ดาน 
ระดับ

โรงเรียน 

ระดับเขต

พ้ืนท่ีฯ 

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 

เฉล่ียรวม 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  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  99.53   จากคา

เปาหมาย  รอยละ  90.00  ผลการพัฒนาสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  ผลงานเชิงประจักษ  ไดแก 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ  แบบประเมินผลงาน  แบบสังเกตการณทำงาน  แบบสัมภาษณ  แบบสำรวจ  แบบ

ประเมินเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  แบบบันทึกการศึกษาตอ ผลรางวัลสนับสนุน  ไดแก  1) รางวัลดาวรุงมุงสู

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

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กดีและเยาวชนดีเดน ปการศึกษา 2565 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตอ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 เปนตน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
6) มีความรู  
ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดี
ตองานอาชีพ 
(ระดับยอด
เย่ียม) 
 

 

รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2564   
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ขอมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

1.ดานคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

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

1. การประเมินความสามารถดานการอานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 พบวา ผูเรียนมีผล

การทดสอบดานการอานภาษาไทยระดับพอใช ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 96.96 

2. การประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 พบวา ผูเรียนมีผล

การทดสอบดานการเขียนภาษาไทยระดับพอใช ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 94.36 

3. การประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 พบวา ผูเรียนมีผลการทดสอบดานการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับพอใชข้ึนไป    คิดเปน

รอยละ 89.11 

4. การประเมินดานการคิดคำนวณ พบวา ผูเรียนมีผลการทดสอบดานการคิดคำนวณ (เกรดวิชา

คณิตศาสตร 2.5 ข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 80.29 

5. การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และแกปญหาพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา ในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ  82.79   

6. การประเมินการมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม คิดเปนรอยละ  93.10   

7. การประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ  95.17   

8. การประเมินการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูงกวาคา

เปาหมาย คิดเปนรอยละ  76.18   

9. ผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศท้ัง 4 กลุมสาระ  และผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 สูงกวา  

คาเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 2 กลุมสาระ  ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  และผลการทดสอบ RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   สูงกวา  คาเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 2 ดาน คือ 

การอานออกเสียง และ การอานรูเรื่อง 

10. จากผลการประเมินในทุกประเด็นของคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนท่ีผานมา แสดงให

เห็นวา ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตอในระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 และจากการประเมินเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ พบวา ผูเรียนรอยละ 99.53  

มีผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป  
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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 

(ระดับยอดเย่ียม) 

    1.1 นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร ในระดับดีข้ึนไป 
90 99.83 สูงกวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90 99.83 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเย่ียม) 

     2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย เขารวมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและทองถ่ิน 

5 กิจกรรมข้ึนไป และผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคขอท่ี 7 รักความเปนไทย ไดระดับ 2 ข้ึนไป 

90 99.83 สูงกวาเปาหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 
90 99.23 

สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเย่ียม) 

     3.1 นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 
90 99.23 สูงกวาเปาหมาย 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 90 93.46 
สูงกวาเปาหมาย 

(ระดับยอดเย่ียม) 

    4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก สวนสูง และพัฒนาการทาง

รางกายเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข 

90 92.08 

สูงกวาเปาหมาย 

    4.2 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิต 

อารมณและสังคมท่ีสมบูรณ 
90 94.84 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2  

ดานดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
98.09 ระดับยอดเย่ียม 

จากตารางที่ 3  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น

พิจารณาที่ 1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดำเนินการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา คือ 1) การมีคุณลักษณะ     และคานิยม

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย และ 4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแลว 

สูงกวาเปาหมายท้ังหมด ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน ดังนี้     
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 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 99.83 จากคา

เปาหมายรอยละ 90 สูงกวาเปาหมายที่กำหนด นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดข้ึีน

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 ซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

  1.1 กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 

  1.2 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

  1.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวนัเขาพรรษา 

  1.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

  1.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  1.6 กิจกรรมวันคลายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

  1.7 กิจกรรมวันไหวครู 

  1.8 กิจกรรมวันลอยกระทง 

  1.9 กิจกรรมตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

  1.10 กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 

  1.11 กิจกรรมเศรษฐีนอย 

  1.12 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

  1.13 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  1.14 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

 ผลงานรางวัลสนับสนุน 1) รางวัลเยาวชนดีเดนระดับชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป 2565 ไดแก 

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

 
นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละของคุณลักษณะและคานิยมที่ดขีองนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี 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 ข้ึนไป 

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

รอยละ 90 สูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด หลักฐานเชิงประจักษ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดแก รูปแบบออนไลน (Online), 

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

สอดแทรกในการจัดการเรียนรู ไดแก โครงการสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย และการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี 7 รักความเปนไทย ซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

  2.1 กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 

  2.2 กิจกรรมวันอาสาฬหบชูาและวันเขาพรรษา 

  2.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

  2.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  2.5 กิจกรรมวันคลายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

  2.6 กิจกรรมวันไหวครู 

  2.7 กิจกรรมวันลอยกระทง 

  2.8 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

  2.9 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  2.10 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

  2.11 กิจกรรมนาฏศิลป 

  2.12 กิจกรรมดนตรี 

 ผลงานรางวัลสนับสนุน 1) รางวัลเยาวชนดีเดนระดับชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป 2565 ไดแก 

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

 
นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการเขารวมโครงการ/กิจกรรมดวยความภมูิใจในทองถ่ินและ 
ความเปนไทยของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี 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 ข้ึนไป 

 
รอยละการมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา



65 
 

 
 

 3. ผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 

99.23 จากคาเปาหมายรอยละ 90 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด หลักฐานเชิงประจักษ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใน 3 รูปแบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดแก 

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

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ, 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และโครงการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน ซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

  3.1 กิจกรรมโฮมรูม 

  3.2 กิจกรรมกีฬาสีบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 

  3.3 กิจกรรมดนตรีบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 

  3.4 กิจกรรมนาฏศิลปบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 

  3.5 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

  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
เย่ียม) 

 
นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการยอมรบัที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี 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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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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 4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  ในภาพรวมคิดเปนรอยละ  93.46 จากคาเปาหมายรอยละ  90 
ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด 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 ซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
  4.1 กิจกรรมโฮมรูม 
  4.2 กิจกรรมรักษสุขภาพ 
  4.3 กิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด 
  4.4 กิจกรรมพัฒนาดนตรีบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 
  4.5 กิจกรรมนาฏศิลปบูรณาการในรายวิชาศิลปะ 
  4.6 กิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางดานรางกายและจิตสังคมบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม 

(ระดับยอด
เย่ียม) 

 
นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละขอมูลน้ำหนัก-สวนสูงตามเกณฑอาย ุ
ของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี 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 จำนวนนักเรียนตามขอมูลน้ำหนัก-สวนสูงตามเกณฑอายุของนักเรียน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม 
(ระดับยอดเย่ียม) 

 
รอยละขอมูลน้ำหนัก-สวนสูงตามเกณฑอายุของนักเรียน 

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

 
นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการมีสขุภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี 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 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4) การมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม (ตอ) 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

รายการ 
จำนวน 

นักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน/รอยละการมีสขุภาวะทางรางกาย 
และจิตสังคมของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ  

รอยละ ระดับคุณภาพ 

นักเรียนที่มีน้ำหนัก-สวนสูง 
ตามเกณฑอาย ุ

1,162 92.08 ยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 
สุขภาพจิต อารมณ และสังคม 

ที่สมบูรณ 
1,162 94.84 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ยรอยละของโรงเรียน 100.00 93.46 ยอดเยี่ยม 

 
 

 

ขอมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

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 การพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ตลอดจนจัดหาสื่อ

วัสดุอุปกรณสื่อเทคโนโลยีนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทำใหสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

แตละสาระการเรียนรูสวนใหญสูงขึ้น ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด  สงผลใหผลการทดสอบ NT ปการศึกษา 2564 ท้ังดานภาษาไทยและคณิตศาสตร และรวมท้ัง 

2 ดาน สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – Net ) ปการศึกษา 2564 

สูงกวาระดับประเทศทั้ง 4 สาระ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรค 

สงผลใหนักเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ เชน การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ

นักเรียน  การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ  การสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

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

ความสำเร็จ ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย 

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

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

และบูรณาการในการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา เพื่อใหนักเรียนไดทำกิจกรรมความดีรวมกับครอบครัว และเปน

ฝกทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน 

 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน

ไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และการมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวา

เปาหมายที่สถานศึกษากำหนด เนื่องมาจากการมุงเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับการจัดการเรียนรู 

ประกอบกับระบบการจัดการชั้นเรียนแบบสายชั้น ทำใหครูและนักเรียนมีความใกลชิดจึงงายตอการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

และคานิยมที่ดีเปนไปตามที่สถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีความประพฤติดีออนนอม จิตสาธารณะ กิริยามารยาท

งามตามอัตลักษณของสถานศึกษา 

 
4. จุดควรพัฒนา  

 1.  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ียังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดของ

สถานศึกษา 

 2.  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑ โดยใหมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 
 3.  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา  
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 4.  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม และมีความรูและทักษะพื้นฐานในการ
สรางนวัตกรรม  

     5. การสงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดทำโครงงาน เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน 

     6. สงเสริมใหมีจัดนิทรรศการการศึกษาตอและอาชีพเพ่ือใหรูโลกกวางทางการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงจะ
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พรอมทั้งทำแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ 
วิเคราะหบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาตอและอาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความพรอม
ในการศึกษาตอการฝกงาน หรือการทำงาน 

 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาตอท่ีหลากหลาย และเชิญวิทยาการเฉพาะดาน ศิษยเกา ท่ี
ศึกษาในระบบและนอกระบบมาใหความรูและแนะนำแนวทางการศึกษาตอในชั้นท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ 

2. จัดกิจกรรม 1 หองเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม โดยดำเนินการการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย ตามแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานในทุกชั้นเรียน บูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งเปนการเรียนรูที่จัดประสบการณโดยลง
มือปฏิบัติงานจริงอยางมีระบบใหแกผูเรียน และเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง โดยมีครูเปนผู
กระตุนเพ่ือนำความสนใจท่ีเกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการเรียนรู ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

          3. พัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 - จัดกิจกรรมวิเคราะหหลักสูตรทุกกลุ มสาระฯ โดยวิเคราะหจากผลการดำเนินงานของป

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

    3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
2.1 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
2.2 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.3 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 

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

   3.4 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา  

   3.5 จัดอบรมหลักการเขียนเคาโครงของโครงงานใหกับผูเรียน ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยเนนโครงงานประเภททดลองหรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือสงเสริมผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน สวนในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อาจเปนโครงงานงายๆ ท่ีนักเรียนเขาใจได 

   3.6 สงเสริมและสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมของผูเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี1–6   
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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

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี  2   

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับยอดเย่ียม 

 

จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการปการศึกษา 

2564 พบวา มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับริบทของ

สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 และกลุมจตุรมิตรลาดยาว นำไปปฏิบัติไดตรงกับ

ความเปลี่ยนของสังคมโลกปจจุบัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผล

ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชใน

การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องและเปนแบบอยางได  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมายอยางรอบดานตามสถานศึกษา ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  และครอบคลุมทุก

ประเภทความพิการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางที่ดี มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางดานวิชาชีพและนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของ

ผูเรียน มีการจัดสถาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภาพนอกสถานศึกษา ใหปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู 

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

ประเภทของความพิการ และเปนแบบอยางไดดี จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  
 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การประชุม
แบบมีสวนรวมไดแก การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว การประชุม
เครือขายผูปกครองนักเรยีน การประชุมผูปกครองนักเรียน การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลาดยาว,  การประชุมระดมสมอง ไดแก การประชุม PLC ของสายชั้น , การประชุมกลุมไดแก การประชุม
หัวหนางานและหัวหนาสายชั้น   โดยเปดชองทางการสื่อสารที่หลากหลายใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมี 
สวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ
กิจ ที ่ชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 
นโยบายของกลุมเครือขายจตุรมิตรลาดยาว นโยบายของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
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 โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝายมุงพัฒนา 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 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชไดอยางเปนระบบ  
 2.2 ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
 2.3 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแตละประเด็น          
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 เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย    โดย
การดำเนินการอยางเปนรูปธรรม มีหลักฐานและรองรอยตามแผนงานวิชาการ ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา โครงการ
พัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบ English Bilingual Education  โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีน  โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ     โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา  โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดี  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู  โครงการติดตามผลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและ
จุดเนน  

 

000

100

ยงัไม่เคยไดร้บัการนเิทศ 1 คร ั�ง/ภาคเรยีน 2 คร ั�ง/ภาคเรยีน มากกว่า 2 คร ั�ง/ภาคเรยีน
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 2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีแผนงานวิชาการและหลักสูตรท่ีชัดเจน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีผลการ

ประเมินระดับชาติและระดับทองถ่ินสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรูและนักเรียนกลาแสดงออกราเริงแจมใสสุขภาพ
กายแข็งแรง และเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียน ส งเสร ิมให คร ูจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่ เป นประโยชน  เพ ื ่อพ ัฒนาน ักเร ียนให ครอบคล ุมมากที ่ส ุดแบบ 
บูรณาการ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ดังนี้ 
     - ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - ประชุมหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระและหัวหนาสายชั้น 
     - สงเสริมใหคณะครูทุกคนดำเนินกิจกรรมตามโครงการของฝายบริหารงานวิชาการท่ีสงเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Online, On Hand, On Site)  
     - ประชุม PLC เพ่ือหาแนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย เชน นิเทศในชั้นเรียนออนไลน นิเทศ
ออนไลน เปนตน 
     -สงเสริมใหครูพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมะสมและสอดคลองกับความตองการ 
     - จัดใหมีกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ใหนักเรียนเลือกไดตามความถนัดและความสนใจ 
     - จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ตามสถานการณ และความเหมาะสมของชวงวัย เชน ใหความรูในการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙โดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบ Online, On Hand, On Site ผานโปรแกรมออนไลนตาง ๆ เชน OBS, Zoom, Youtube 
เปนตน เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนไดในทุก ๆ ที่ และการเรียนรูยังคงตองดำเนินตอไปแมวานักเรียนไมสามารถ
ไปโรงเรียนไดตามปกติ 
     - สงเสริมใหครูผูสอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสม และสอดคลองกับความ
ตองการ 

ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  13 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น 
13  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรเพ่ิมเติมภาษาจีน และโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Intensive English Program : IEP) ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้นท่ีชัดเจน มีการ
บริหารงานวิชาการโดยการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
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 4. จุดควรพัฒนา 
สงเสริมใหผูเรียนไดเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สูงขึ้น และตรงตอความตองการ ความถนัด 

ความสามารถ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการแขงขันสูงใหเพิ่มมากขึ้น  โดยในปการศึกษา 2564 มีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนครสวรรค  และโรงเรียนสตรี
นครสวรรค เพ่ิมจากปการศึกษาท่ีผานมา เปนตน 
 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยดำเนินการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 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 มีคำสั่งจัดทำแผนงานบริหารงานบุคคล จัด
วางบุคลากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานและใหบริการดานตางๆเกี่ยวกับงานบุคคล แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ ขอบขายงาน ใหมีความชัดเจน และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  1 โครงการ 3 กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/
กิจกรรมท้ังสิ้น 1  โครงการ 3 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 5 การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ขอมูลจากฝายบุคคล) 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 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 เจรญิสุข รองผูอำนวยการ 8 85 2 80 
4 นางสาวณัฐพร  รตันาแพง 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนครั้งท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ(PLC) 
 

 
 

วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

ยังไมเคยไดรบัการพัฒนา นอยกวา 20 ชั่วโมง/ป มากกวา 20 ชัว่โมง/ป 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง 

การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
/ศึกษาดูงาน 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) 

 จำนวนคร้ัง จำนวน ชม./ป จำนวน ชม./
สัปดาห 

จำนวน ชม./ป 

17 นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักด ี 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 พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 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  พัฒนศริ ิ 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  ก่ิงนาค 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  เช้ือกสิการ คร ู 3 18 2 80 
49 นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ คร ู 3 18 2 80 
50 นางสาวทิวาพร  เรือนไทย คร ู 4 18 2 80 
51 นางเพ็ญศรี  เกษรพรม คร ู 3 18 2 80 
52 นางโศรดา  ศรเีดช 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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ท่ี ชื่อ-สกลุ 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 เพ่ือใหครู บุคลากรนาความรู ทักษะ กระบวนการตางๆ ท่ีไดรับมาปรับใชในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาผูเรียน 
2. นำผลจากการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาของตนเอง นำมาสรุปและวิเคราะหหาจุดบกพรองที่ควร

แกไขปรับปรุงในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษาตอไป 
 
 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  มีการบริหารจัดการโดยการระดมทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปแบบของงบประมาณทางราชการ โดยนำงบประมาณดังกลาวมาชวยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในภายนอกหองเรียน 
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีหลักฐานและรองรอยตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรมการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม  กิจกรรมการจัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดลอมและการใหบริการ 
กิจกรรมหองสมุด 3D กิจกรรมหองเรียนนาเรียนรู และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
   
 2. ผลการพัฒนา 
 จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลาวสงผลใหโรงเรียน มีสื ่อ นวัตกรรม สภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีแหลงเรียนรูที ่มีคุณภาพ ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใช                 
ไดอยางเปนระบบ 
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ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแตละประเด็น   
ผานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด  2 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น  2  
โครงการ คิดเปนรอยละ 100  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน สภาพแวดลอมทางสังคม ท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย จัดหองเรียนเสริมทักษะ และหองประกอบการตาง ๆ พรอม   สิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู และจัดสภาพแวดลอมภายนอกท่ีหลากหลาย บริเวณโดยรอบสะอาด รมรื่น และ
ปลอดภัย ในดานความปลอดภัยจัดครูเวรดูแลบริเวณตาง ๆ ในชวงเชา ชวงพัก และหลังเลิกเรียน มีการติดตั้ง
กลองวงจรปดทั่วบริเวณสถานศึกษาเปนระบบเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตสามารถดูไดจากอุปกรณที่ติดตั้งโปรแกรม
แอปพลิเคชั่น 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
 ควรจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรม 
ใหแกผูปกครอง  ชุมชน และผูเก่ียวของไดรับทราบ ในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ และสังคม ในการเพ่ิมเติม ปรับปรุงในครั้งตอไป 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 
 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 และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

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

 

 3. จุดเดน 
 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา จัดตั้งระบบ LAN และ ระบบ WIFI ติดตั้งกลองวงจรปด เว็บไซตโรงเรียน จัดตั้งกลุม Line 

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

แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 
 1. เพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการประเมินคุณภาพภายในแลวนำมาสูการระดมความคิด เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ 
 2. จัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นำมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาได เชน การวาง
ระบบการดูแลนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองเพ่ือการสรางการรวมมือในการดูแลนักเรียน 
 3.สงเสริม  สนับสนุนใหบุคคลและหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน เขามามีสวนเก่ียวของในการระดมทุน
ในการพัฒนาการศึกษาใหมากข้ึน 
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 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)  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู 

90 88.46 ต่ำกวาเปาหมาย 

3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 97.69 สูงกวาเปาหมาย 
3.4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

90 96.54 สูงกวาเปาหมาย 

3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

90 90.38 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับยอดเย่ียม 
94.08 

 
จากตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ท้ัง 5 ประเด็นพิจารณาดานกระบวนการจัดการเรยีน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ปการศึกษา 2564 พบวา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

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

โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญโดยผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงโดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี ้
 
 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ         ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา       
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมสะเต็ม 
- กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต 
 

1.รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการคิดจำแนก
โดยใชเหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจ แกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
2.รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการเขียน
นำเสนอวิธีคิด วธิีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3.รอยละของผูเรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 
 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 70 ไดรับการพัฒนา
ทักษะ การคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสนิใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ    
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 70 ไดรับการพัฒนา
ทักษะ ในการเขียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 70 ไดรับการพัฒนา
ทักษะ ความคิดริเร่ิม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ   

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยมที่ด ี
- กิจกรรมการพัฒนาและประเมนิ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 
ประการ 
- กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม ตอตาน
อบายมุข 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันไหวครู 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบชูาและวัน
เขาพรรษา 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกลาเจาอยูหัว 
- กิจกรรมวันภาษาไทยและวนัสนุทรภู 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถพระ
บรมราชชนนพีันปหลวง หรือวันแม
แหงชาต ิ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรม วันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

1. รอยละของนักเรียน มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคและ
คานิยมที่ดีตามหลักสูตร 
2. รอยละของนักเรียน มีความ
ภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย 
3. รอยละของนักเรียนยอมรับที่
จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 

1. นักเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและคานิยมที่ดีตามหลกัสูตร 
2. นักเรียนรอยละ 90 มีความภูมิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย 
3. นักเรียนรอยละ 90 สามารถอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
- กิจกรรมประเพณีแหเจาพอ-เจาแมอำเภอ
ลาดยาว 
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
- กิจกรรมมาฆบูชา 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมที่เขาคายลูกเสือ–เนตรนารี 
- กิจกรรมที่สงเสริมประชาธปิไตยใน
โรงเรียน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมโครงงาน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะศักยภาพ 
  ผูเรียน 
- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู 
  ภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค 
- กิจกรรมหองเรียนนารู 
- กิจกรรมหองสมุด 3 ดี 
(โครงการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายและ
จุดเนน) 

1.รอยละของนักเรียนเรียนรู
ผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปใชใน 
ชีวิตประจำวนัได 
2.รอยละของนักเรียน ไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู และสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน 
3. รอยละของนักเรียน ไดใชสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
4. รอยละของนักเรียน ได
เรียนรูจากการสรางบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรูในชั้นเรียน 
 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
2 นักเรียนรอยละ 80 ไดพัฒนาทักษะการ
เรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
 
3. นักเรียนรอยละ 80 ไดใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจากการสราง
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูในชั้นเรียน 

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ระดับหองเรียน 

   1.ขยายผลการนำรูปแบบการใชการ
ประกันคุณภาพ ระดับหองเรียน ลงสู
โรงเรียน 
   2.ขยายผลการนำรูปแบบการใชการ
ประกันคุณภาพ ระดับหองเรียน ลงสูกลุม
เครือขาย 
   3.ขยายผลการนำรูปแบบการใชการ
ประกันคุณภาพ ระดับหองเรียน ลงสู
โรงเรียนในเขตอำเภอลาดยาว สพป.
นครสวรรค เขต 2 
   4.ครูแกนนำ(คูที่1) MT และ BT จัดการ
เรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน CO-
5STEPs และเปดหองเรียน Open Class  

1.ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพระดับหองเรียน 
2.นักเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดอยาง
ตอเนื่อง 
3.ผูเก่ียวของทุกฝายใหความ
รวมมือในการรับความรูและ
การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพ 
ระดับหองเรียนของสถานศึกษา
เปนอยางด ี

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 
ไดรับการพัฒนาการประกันคุณภาพระดับ 
หองเรียน 
2.นักเรียน รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา 
3.ผูมีสวนเก่ียวของ รอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตอการขยายผลแลกเปลีย่นเรียนรูของโครงการ 
ประกันคุณภาพระดับหองเรียน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
   5.ครูแกนนำ(คูที่2) MT และ BT จัดการ
เรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน CO-
5STEPs และเปดหองเรียน Open Class  
   6. ครู MT และ BT ของแตละสายชั้น
จัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลงั 5 
ข้ันตอน CO-5STEPs และเปดหองเรียน 
Open Class  
   7. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
จัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลงั 5 
ข้ันตอน CO-5STEPs 

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชดำริศาสตรพระราชา 

1.ก ิจกรรมศึกษาพันธ ุ พ ืชและแหลง

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

2.กิจกรรมออมทรัพยเศรษฐีนอย 

3.ก ิจกรรมถอดบทเร ียนตามรอยพอ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู โรงเร ียนอนุบาล

ลาดยาว 

1.รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเปน
แกนนำในการนอมนำศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนดานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.รอยละของนักเรียนเปนแกน
นำในการนอมนำศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนดานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
รอยละ  80  เปนแกนนำในการนอมนำศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยนืดานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.นักเรียนของโรงเรียนรอยละ  80  เปนแกน
นำในการนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
จุดเดน 

1. ครูมีความตั้งใจ และมุงม่ันในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนสวนใหญในปการศึกษานี้ 

2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิดวิเคราะห และปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนพรอมทั้งใหคำแนะนำที่ครู

สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 
4. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. ครูไดรับการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องผานระบบการอบรมออนไลนตาง ๆ 
6. ครูและนักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสรางสรรคซ่ึงกันและกันในแชทสดของ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน 
จุดควรพัฒนา 

1. สอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนออนอยางตอเนื่อง 
2. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 
3. รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนดวยความเต็มใจ และใหคำแนะนำอยางเหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

โรงเรียนมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายโดยผานการจัดการเรียนการ
สอนในระบบออนไลนผานโปรแกรม OBS ในระบบ Youtube เปนสวนใหญในสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ในปการศึกษา 2564  
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูตางท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี ้

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู
ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 
- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู 
  ภายใน / ภายนอก 
- กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยี 
  อยางสรางสรรค 
- กิจกรรมหองสมุด 3 ดี 
(โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
นโยบายและจุดเนน) 

1.รอยละของนักเรยีนเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปใชใน ชีวิตประจำวันได 
2.รอยละของนักเรยีน ไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู และสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน 
3. รอยละของนักเรียน ไดใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. รอยละของนักเรียน ไดเรียนรูจาก
การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูในชั้นเรียน 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2 นักเรียนรอยละ 80 ไดพัฒนาทักษะ
การเรียนรู และสงเสริมศักยภาพของ
ผูเรียน 
3. นักเรียนรอยละ 80 ไดใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจาก
การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูในชั้นเรียน 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามนโยบายและจุดเนน 
1. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลย ี
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
(อังกฤษ) 
2. กิจกรรม DLIT 
3. กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน
ตนแบบศูนยสะเต็มศึกษา สพฐ. 
4. กิจกรรมตามรอยพอเศรษฐกิจ
พอเพียงสูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
5. กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 
6. กิจกรรมเศรษฐีนอย 
7. กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
8. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
9. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. รอยละของโรงเรียนไดดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนของ
หนวยงานตนสังกัดไดตามเปาหมาย  

1.รอยละ 80 ท่ีโรงเรียนไดดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนของหนวยงาน
ตนสังกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมศึกษาดงูานนอก 
  สถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมภายใน และ 
  ภายนอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู  
  PLC 
- กิจกรรมข้ึนปใหม    
- กิจกรรม รดน้ำดำหัวเนื่องในวัน 
  สงกรานต 
- กิจกรรมการเสริมสราง 
  ประสิทธิภาพงานบุคคล 
 

1. รอยละของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาใหมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
2. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน ใหเขารวมชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
3. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติหนาท่ี 

1.  รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาใหมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
 
2.  รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน ใหเขารวมชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ  
 
3.  รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติหนาท่ี 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศงาน
ท้ัง 4 งาน คือ งานวิชาการ, 
บริหารงานบุคคล, งานแผนและ
นโยบาย และงาน 
 

1. รอยละของการจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุม
งาน 4 งานคือ งานวิชาการ งานแผน
และงบประมาณ บริหารงานบุคล 
และ งานบริหารท่ัวไป 
2. รอยละของการนำขอมูล
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัด
การศึกษา 

1.จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ครอบคลุมงาน 4 งานคือ งานวิชาการ 
งานแผนและงบประมาณ บริหารงาน
บุคล และ งานบริหารท่ัวไป คิดเปน
รอยละ 100 
2. นำขอมูลสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 
100   
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการ
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมปรับปรุงสิง่แวดลอม 
  ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง 
  อาคารสถานท่ี 
 

1. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน 
ท้ังอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ใหเหมาะสมในการใชงาน มีความ
สะอาดสวยงามนาอยูและปลอดภัย
ตอผูเรียน 
2. รอยละของการสงเสริม พัฒนาให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุก
หลังไดรับการปรบัปรุงและพัฒนา 
2. ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็ม
ศักยภาพ รอยละ 90 
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จุดเดน 
 1. การจัดกิจกรรมครูใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 2. ครูมีความตั้งใจ และมุงม่ันในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 
 3. ครูมีความรู และพัฒนาสื่อ DLTV อยางตอเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 

 

 1. ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเองอยางเปนปจจุบัน 
 2. ครูมีกระบวนการในการนำนักเรียนไปเรียนนอกสถานท่ีกับผูท่ีมีความรูความสามารถในชุมชนเพ่ือ
อนุรักษภูมิปญญาของชุมชน 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครผููสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มี

พ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรมเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใน

หองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะสนใจ และ

วิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนท่ีกระตุนใหคิดและ

หาคำตอบ เปนตน 
 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถ

เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี้ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 1 โครงงาน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ศักยภาพผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาแหลงเรียนรู
ภายใน  
กิจกรรมท่ี 4 การใชสื่อเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค 
กิจกรรมท่ี 5 หองเรียนนาเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 6 หองสมุด 3 ดี 
(โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
นโยบายและจุดเนน) 

1. รอยละของนักเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2. รอยละของนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู และสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน 
3. รอยละของนักเรียนไดใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. รอยละของนักเรียนไดเรียนรูจาก
การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูในชั้นเรียน 

1.นักเรียนรอยละ 80 เรียนรูผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได  
2.นักเรียนรอยละ 80 ไดพัฒนาทักษะการ
เรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
3.นักเรียนรอยละ 80 ไดใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจากการ
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในชั้น
เรียน 
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จุดเดน 
1. กิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในแตละวิชา เชน วิทยาศาสตร นักเรียนไดทำการ

ทดลองตามกระบวนการวิทยาศาสตร และไดสรางแบบจำลองท่ีเก่ียวของกับรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ,วิชาการงานอาชีพไดฝกชิ้นงานจากใบตอง และวิชาศิลปะ และดนตรี นักเรียนไดลง
มือปฏิบัติในการวาดรูป , เลนดนตรีไทยและดุริยางค ในแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน
โปรแกรม OBS ผานระบบ Youtube 

2. นักเรียนไดคนควาและสืบคนจากสื่อเทคโนโลยีในอินเตอรเน็ตท่ีบาน 
 

จุดควรพัฒนา 
1. สื่อและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับนักเรียนท่ีมีจำนวนมากในโรงเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ
นำไปใชพัฒนาการเรียนรู สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ  
(Active learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสูการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มี
ข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู โดยการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี้ 

 

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

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

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ การคิดจำแนกแยกแยะ  
ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ    
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ในการเขียนนำเสนอวิธีคิด 
วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง   
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
- จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
- ของขวัญรางวัล 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

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

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
และขอมูลให เป นปจจ ุบ ันอย างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ใหบริการดานการจัดบริการขอมูล  
สารสนเทศและเอกสารในงานวัด
ประเมินผลการเรียนรูและรับบริการ
ไดรับความพึงพอใจ 
3. คัดกรองนักเรียนท่ีมีความจำเปน
พิเศษท่ีเรียนรวมในสถานศึกษา  
จัดทำขอมูลสารสนเทศและให
นักเรียนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสม 
 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ  100 
2. ใหบริการดานการจัดบริการขอมูล  
ส า ร สน เทศและ เ อ กส า ร ใ น ง า น วั ด
ประเมินผลการเรียนรู และผู ร ับบริการ
ไดรับความพึงพอใจรอยละ  100 
3. คัดกรองนักเร ียนที ่ม ีความตองการ
จำเปนพิเศษที ่เรียนรวมในสถานศึกษา  
จัดทำขอมูล 
สารสนเทศและใหนักเรียนไดรับบริการ
ทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมรอยละ  
80 

จุดเดน 
1. ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน  
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พรอมท้ังใหคำแนะนำท่ีครู
สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 

 

จุดควรพัฒนา 

1. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 
2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนจะนำไปใชพัฒนาตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

                             การเรียนรู 

ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังขอมูลยอนกลับเพ่ือนำไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  และสถานศึกษามีระบบนิเทศดานวิชาการเพ่ือตรวจติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ัง

ขอมูลยอนกลบัเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

อยางหลากหลาย  ดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1  
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

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

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน รอยละ 
100 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรครบทุกกลุมสาระ
การเรียนรูทุกระดับชั้นของการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานรอยละ 100 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาสาระ
เพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมและตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน รอยละ 100 
4. สถานศึกษามีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน หลักสูตรวัดผลประเมินผลท่ี
เหมาะสมและตอบสนองกับความตองการ 
ความสามารถ ความถนัดของผูเรียน รอยละ 
100 
 

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

1 .  พ ัฒนาระบบการจ ั ด เ ก็บ
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 
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จุดเดน  

1. ครูมีความตั้งใจ และมุงม่ันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด วิเคราะห  และปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พรอมท้ังใหคำแนะนำท่ีครู
สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 

จุดควรพัฒนา  

1. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง 
    ตอเนื่อง 
2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเองอยางเปนปจจุบัน 

2. ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนน

ผูเรียน 

เปนสำคัญ โดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 94.08 จากคาเปาหมาย รอยละ 90 ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมาย โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ ไดแก ผลงานรางวัลของครูผูสอน และนักเรียน ดังนี้ 

ผลงานรางวัลของผูบริหาร  

ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

1 นางสาวชญาภา หวลหอม 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานดีเดน ประจำป
การศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

3 นายวิทวัส  เจริญสุข 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเดน  ประจำป
การศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ผลงานรางวัลของครูผูสอน  

ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

2 นายคำดี  ขุนดารา 

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

หนวยงานสมัชชานักจัด
รายการขาววิทยุ โทรทัศน 

แหงประเทศไทย 
 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 

3 นางสาวภารดี  ชัยศิร ิ

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

7 นางสาวมยุรา  เรืองฉาย 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 

8 นางสาวสุปราณี  ก่ิงนาค 

1.ครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีไดรับคัดเลือกให
เผยแพรสื่อผลงานทางวิชาการ "นวัตกรรมใน
การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหคิดเลข
เปน" 
 

2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
ประจำกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

3.VOTE OF THE YEAR 2021 การสอน
ออนไลนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

9 นางโศรดา  ศรีเดช 
1.รางวัลครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

11 นางสาวอุมาพร  โสรส 

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

2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูท่ีปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดีเดน ประจำป
การศึกษา 2564   

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

12 นายเจษฎา  เอ่ียมสงคราม 

1.รางวัลครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 
2564 
 
 

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

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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   
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 
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ท่ี ช่ือครูผูสอน รางวัล หนวยงานท่ีไดรับ 
2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประจำปการศึกษา 2564 

14 นางสาวศิริรักษ  สายเพ็ชร 

1.ครูดีไมมีวันลา ประจำปงบประมาณ 2564 
 
2.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ประจำปการศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

15 นางสาวสาธิยา  จันทเภา 
1.รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค เขต 2 

 
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  บัวคลี่ 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 เด็กชายศุภกิตติ์  แสนสอ หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
15 เด็กหญิงขวัญชนก  สระพงษด ี หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
16 เด็กหญิงพิชญา  เทศขัน หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
17 เด็กหญิงวริษฐา  แชมบำรุง หองเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
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ท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
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 บัวคลี่ 

สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา
ภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ป
การศึกษา 2564 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) 

 
3. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี 
 1) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร 
 2) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 3) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        1) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
        2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระใหเหมาะสม 
        3) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมใหเหมาะสม และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
        4) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักสูตรวัดผลประเมินผล ใหเหมาะสมและ 
            ตอบสนองกับความตองการ ความสามารถ ความถนัดของผูเรียน 
 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู 

1) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 2) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
 3) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 4) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนไดเรียนรูจากการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในชั้นเรียน 
 
โครงการติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและขอมูลใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อพัฒนาการใหบริการดานการจัดบริการขอมูล  สารสนเทศและเอกสารในงานวัดประเมินผลการ
เรียนรูและรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
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 3) เพ่ือพัฒนาคัดกรองนักเรียนท่ีมีความจำเปนพิเศษท่ีเรียนรวมในสถานศึกษา  จัดทำขอมูลสารสนเทศ
และใหนักเรียนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน 
     1) เพ่ือพัฒนาใหสถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัดมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   1) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
   2) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
  
   3) เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

1) เพ่ือพัฒนาการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมงาน 4 งานคือ งานวิชาการ  
    งานแผนและงบประมาณ บริหารงานบุคล และ งานบริหารท่ัวไป 

    2) เพ่ือพัฒนาการนำขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1) เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน ท้ังอาคารเรียนและอาคารประกอบ ใหเหมาะสมในการใชงาน  
    มีความสะอาดสวยงามนาอยูและปลอดภัยตอผูเรียน 

     2) เพ่ือสงเสริม พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ 
 

โครงการเพ่ือใหเกิดการพัฒนา  ไดแก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
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สวนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ประจำปการศึกษา  2564 

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปการศึกษา 
2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ประกาศมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงเรียนได
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ไดแก รูปแบบ (On-Line), รูปแบบ (On-Hand) และรูปแบบ (On-Site) โดยการบูรณาการโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู และไดจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเสนอตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้ไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวจึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
สรุประดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน     
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน     
1) มีความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ 

รอยละ85/ยอดเยีย่ม 88.24 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปญหา รอยละ90/ยอดเยีย่ม 82.79 ยอดเยี่ยม ต่ำกวาเปาหมาย 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ90/ยอดเยีย่ม 93.10 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

รอยละ90/ยอดเยีย่ม 95.17 ยอดเยี่ยม 
สูงกวาเปาหมาย 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ75/ดีเลิศ 76.18 ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 
6) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ90/ยอดเยีย่ม 99.48 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

สรุป1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ยอดเย่ียม 89.16 ยอดเย่ียม สูงกวาเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน     
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ90/ยอดเยีย่ม 99.83 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ90/ยอดเยีย่ม 99.83 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

รอยละ90/ยอดเยีย่ม 99.23 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ90/ยอดเยีย่ม 93.46 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

สรุป1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม 98.09 ยอดเย่ียม สูงกวาเปาหมาย 
สรุปมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ยอดเย่ียม 92.73 ยอดเย่ียม    ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สรุประดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรยีนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

สรุปมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สรุประดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

    

3.1 จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ90/ยอดเยีย่ม 97.31 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

3.2  ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู รอยละ90/ยอดเยีย่ม 88.46 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ90/ยอดเยีย่ม 97.69 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ90/ยอดเยีย่ม 96.54 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

รอยละ90/ยอดเยีย่ม 90.38 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

สรุปมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

รอยละ90/ยอดเยีย่ม 94.08 ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
• มีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา 
มีคาเฉลี่ยตั้งแตดีข้ึนไป    ใช   ไมใช 
• มีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไป 3 มาตรฐาน       ใช    ไมใช 
• ไมมีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูในระดับปรับปรุง  ใช    ไมใช 
        สรุปวาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
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จากตาราง   แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564  พบวา มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2 มี
ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม และมาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม   

จากการประเมิน 3 มาตรฐาน ทั้งหมด 21 ประเด็นพิจารณานั้น  เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา 
พบวา เปนไปตามเปาหมาย จำนวน 6  ประเด็นการพิจารณา  สูงกวาเปาหมาย จำนวน 14 ประเด็นพิจารณา  
และต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา แตเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแลว เปนไปตาม
เปาหมายเปนสวนใหญ   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาตองนำไปวิเคราะห 
สังเคราะหเพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสานศึกษา 
(3 ป) และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเดน จุดควรพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
   1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุงเนน

คุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ จึงวางเปาหมาย

บริหารจัดการปจจัยตางๆในการสงผลตอคุณภาพ

ของผูเรียนโดยตรง อาทิ การปรับหลักสูตรปรับ

โครงสรางของหลักสูตร การระดมทุนการพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอม

ใหเอ้ือตอการเรียนรู ตลอดจนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ

สื่อเทคโนโลยีนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ทำใหสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

เปาหมายท่ีกำหนดทุกกลุมสาระการเรียนรู นักเรียน

มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน สามารถอานออก เขียน

ได คิดเลขเปน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน มีผลการทดสอบ RT และ ผลการทดสอบ 

NT สูงกวาระดับประเทศท้ัง 2 ดาน ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ (O–Net ) ปการศึกษา 

2564 สูงกวาระดับประเทศท้ัง 4 สาระ 

 
      1. สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนท่ีเขามาเรียนประมาณรอย
ละ 54 ท่ีเปนนักเรียนนอกเขตบริการ นักเรียนมีความหลากหลาย 
มีความแตกตางทางพ้ืนฐานการเรียนรู สถานศึกษาจึงตองพัฒนา
นักเรียนใหเขมข้ึน เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนรู พรอมท่ีจะ
พัฒนาเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     2. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ทำใหนักเรียนตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
เปนแบบ On line และ On hand เปนสวนมาก สงผลใหผูเรียน
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ไมไดตามเปาหมายท่ี
กำหนด เพราะเกิดขอจำกัดในการเรียนรูในบางรายวิชา เชน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีทักษะทางสังคม การทำงาน มี

คุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอ

ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูง

กวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีความ

ประพฤติดีออนนอม จิตสาธารณะ กิริยามารยาท

งาม ตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา มีสุขภาวะ

รางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   โรงเร ียนมีเปาหมาย วิส ัยทัศน และพันธกิจ       

ที ่ช ัดเจน ซึ ่งเปนแนวทางในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย  

 
 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปน
ระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และนำ
แผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยมี
กระบวนการนิเทศภายใน และระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

   1. เปดชองทางการสื่อสารที่หลากหลายใหผูปกครองไดมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา
ผูเรียน 
   2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
เชน จัดตั้งชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  และ
ชมรมศิษยเกาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 

ใหขอมูลยอนกลับแกครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ
ในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 
   โรงเรยีนมีกระบวนการและแผนงานวิชาการท่ี
นำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตการ
บริหารจัดการของผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของผานการ กำกับ 
นิเทศ ติดตามอยางเปนระบบจึงสงผลใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กำหนด 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา
ใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ สามารถนำ

ความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังไดเขารวมชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแกไขปญหาดานการ

เรียน พฤติกรรมของนักเรียน และแกไขปญหา

ทางดานระบบงานของโรงเรียน 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
   โรงเรียนไดรับการยอมรับ และความไววางใจจาก

ผูปกครอง ชุมชนและผู มีส วนเกี ่ยวของ ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณ และบุคลากร  ในการ

ดำเนินงานพัฒนาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 
 

   สงเสริมใหผูเรียนไดเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และตรงตอ

ความตองการ ความถนัด ความสามารถ โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมี

การแขงขันสูงใหเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกระบวนการวิจัย

มาใชในการพัฒนาผูเรียน 

   2. นำผลจากการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา สรุปและ

วิเคราะหหาจุดบกพรองท่ีควรแกไขปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ควรจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเผยแพรขอมูล

และประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรม ใหแกผูปกครอง  ชุมชน 

และผูเกี่ยวของไดรับทราบ ในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ

ของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และสังคม ในการ

เพ่ิมเติม ปรับปรุงในครั้งตอไป 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
   โรงเรียนมีการสรุปขอมูลสารสนเทศท่ีเปนรูปแบบ

ที ่ช ัดเจน และมีช องทางในการเผยแพรข อมูล

สารสนเทศ มีการปรับปรุงขอมูลที่เปนปจจุบัน เชน 

เว็บไซตโรงเรียน เพ่ือรายงานผลการศึกษาตอชุมชน 

ผูปกครอง และบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ี 
                  เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
1.ครูมีความตั้งใจ และมุงม่ันในการพัฒนา การ
จัดการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนสวนใหญ
ในปการศึกษานี้ 
2.ครูจัดกิจกรรมใหนกัเรียนเรียนรูโดยการคิด
วิเคราะห และปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3.คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูทุกคนพรอมทั้งใหคำแนะนำที ่ครู
สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 
4.ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5.ครูไดรับการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องผานระบบ
การอบรมออนไลนตาง ๆ 
6.ครูและนักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยางสรางสรรคซ่ึงกันและกันในแชทสดของ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน 
3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

1. การจัดกิจกรรมครูใหนักเรียนแสวงหาความรูจาก
สื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

   สงเสริมใหครู และผูเรียนไดเขาถึงการใชขอมูลสารสนเทศทาง

อินเตอรเน็ต มาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหหลากหลายตรงกับความตองการของผูเรียน 
 
 
 
 
 
ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 
1.สอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนออนอยางตอเนื่อง 
2.ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3.รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนดวยความเต็มใจ และให
คำแนะนำอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใช
พัฒนาตนเองอยางเปนปจจุบัน 
2. ครูมีกระบวนการในการนำนักเรียนไปเรียนนอกสถานท่ีกับผูท่ี
มีความรูความสามารถในชุมชนเพ่ืออนุรักษ ภูมิปญญาของชุมชน 
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2. ครูมีความตั้งใจ และมุงม่ันในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 
3. ครูมีความรู และพัฒนาสื่อการสอนอยางตอเนื่อง 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   1. กิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงในแตละวิชา เชน วิทยาศาสตร นักเรียนไดทำ
การทดลองตามกระบวนการวิทยาศาสตร และได
สรางแบบจำลองท่ีเก่ียวของกับรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ,วิชาการงานอาชีพไดฝกชิ้นงานจาก
ใบตอง และวิชาศิลปะ และดนตรี นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติในการวาดรูป , เลนดนตรีไทยและดุริยางค 
ในแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน
โปรแกรม OBS ผานระบบ Youtube 
   2. นักเรียนไดคนควาและสืบคนจากสื่อ
เทคโนโลยีในอินเตอรเน็ตท่ีบาน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
   1. ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน  
   2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจาก
สื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
  3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ได
ปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน พรอมท้ังใหคำแนะนำท่ีครู
สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 
 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
  1. ครูมีความตั้งใจ และมุงมั่นในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหดีข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ
เทคโนโลยดีวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ 
1. ควรจัดหองเรียนในรูปแบบเดียวกัน 
2. สื่อและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับนักเรียนท่ีมีจำนวนมากใน

โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจรรมให
นักเรียนไดเรียนรู 
2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนจะนำไปใช
พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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  3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
  4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด 
วิเคราะห  และปฏิบัตจิริงดวยวธิีการที่หลากหลาย 
  5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจยัในชัน้
เรียนของครูทุกคน พรอมทั้งใหคำแนะนำที่ครูสามารถ
พัฒนาตอยอดไดเปนอยางด ี

2.ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช
พัฒนาตนเองอยางเปนปจจุบัน 

 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ ฝกใหไดลงมือปฏิบัติจริง  
2. สงเสริมใหนักเรียนสรางนวัตกรรมตามความเหมาะสมของแตละระดับชั้น หรืออาจมีกิจกรรม 1 

หองเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม 
3. การสงเสริมใหครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ และแกไข

ปญหาการจัดการเรียนการสอนได 
4. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการ

นำไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
5. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน 
6. ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

 
ความตองการและการชวยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 

2. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความตองการและจำเปน 
3. การจัดระดมทุนใหชุมชน ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา และ

พัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
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ภาคผนวก 
 

- ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ประกาศกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- ผลการประเมินมาตรฐานท่ี2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ผลการประเมินมาตรฐานท่ี3การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

- ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ประกาศกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

- บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 
 ดวยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เปน
เครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามท่ี
หลักสูตรกำหนด และเปนไปตามเจตนารมณวัตถุประสงคการจัดการศึกษาของชาติ พรอมตอบสนองความตองการ
ของผูปกครอง และเอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงาน
ประจำป เพ่ือพัฒนาสูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตามนโยบาย
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก กอนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบ
ตอไป จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 8 
กรกกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  9 กรกกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

                                                                                   ( นายสุเจน  ชาญธัญกรณ ) 
               ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแกปญหา 
  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
        และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 
 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิร ูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื ่อง กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให
ใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาวและปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีสวน
รวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน 
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 8 เดือน กรกกฎาคม พ.ศ. 2564 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี 9 กรกกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

                                                                                   ( นายสุเจน  ชาญธัญกรณ ) 
               ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ รอยละ 80 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ 85 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80 
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 90 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 70 
6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ 90 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 90 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย รอยละ 90 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
        สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยาง 
        มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
        การจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ระดับยอดเย่ียม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 
รอยละ 80 

   3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ 80 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

รอยละ 80 

 

 

 
การกำหนดคาเปาหมาย 

 

1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกำหนดคาเปาหมาย 
2. การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมิน ดังนี้ 
 
เกณฑการพิจารณาคุณภาพ 
 

ระดับ แปลผลระดับคุณภาพ รอยละ 
5 ยอดเยี่ยม รอยละ  80 - 100 

4 ดีเลิศ รอยละ  70 -  79.99 

3 ดี รอยละ  60 -  69.99 

2 ปานกลาง รอยละ 50 -  59.99 

1 กำลังพัฒนา ต่ำกวารอยละ  50 

 

3. การกำหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปนระดับคุณภาพ 
หรือ เป็น รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปการศึกษา 2564 

(เปรียบเทียบ 2 ปการศึกษาท่ีมีการปรับมาตรฐานเปน 3 มาตรฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

มาตรฐาน
ท่ี 

ช่ือมาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน 

ป 2562 ป 2563 
ป 2564 
(โควิด-19) 

1 คุณภาพ
ของผูเรียน 

 ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
      1) มีความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

รอยละ 84 รอยละ 85 รอยละ 80 

     2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 85 

     3) มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 80 

     4) มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ 75 รอยละ 75 รอยละ 70 

     6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีตองานอาชีพ 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูเรียน 

   

1) การมีคุณลักษณะและ 
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษกำหนด 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและ 
ความเปนไทย 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
บนความแตกตางและความหลากหลาย 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิต 
สังคม 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 
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มาตรฐาน
ท่ี 

ช่ือมาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน 

ป 2562 ป 2563 
ป 2564 
(โควิด-19) 

2 กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.5 จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3 กระบวนการ
จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนน
ผูเรียนเปน

สำคัญ 

 ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.1 จัดการเรียนรูผาน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 80 

   3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 80 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียน 
อยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 80 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 
ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 80 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

เรื่อง ประกาศคาเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2   

------------------------------------------------------ 
 ตามความในมาตรา 53 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะใด หรือการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งไดกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และไดกลาวถึง คาเปาหมายของ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ในการนี้  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 จังหวัดนครสวรรค  มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แบบเดียวกัน จึงประกาศคาเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้ 

 1. คาเปาหมายดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูเรียนมีผลการเรียนในแตละรายวิชาตั้งแต 
ระดับ 2 ข้ึนไป (ระดับปานกลาง จากระดับผลการเรียน 8 ระดับ)โดยแบงเปนระดับคุณภาพ ไดแก 

รายการ คุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จำนวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีผลการเรียนในแตละรายวิชาตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
จำนวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 มีผลการเรียนในแตละรายวิชาตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 4 ดีเลิศ 
จำนวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 มีผลการเรียนในแตละรายวิชาตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 3 ดี 
จำนวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 65 มีผลการเรียนในแตละรายวิชาตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 2 ปานกลาง 
จำนวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ 60 มีผลการเรียนในแตละรายวิชาตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 1 กำลังพัฒนา 

 

 2. คาเปาหมายดานทักษะและกระบวนการ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนมีคะแนนอยู
ในระดับดี (ระดับคะแนน 2) ข้ึนไป 

 3. คาเปาหมายของสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ทั้งรายดานและโดยรวม มีคะแนนอยูในระดับดี  
(ระดับคะแนน 2) ข้ึนไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
    (นายสุเจน  ชาญธัญกรณ) 

 ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   



118 
 

 
 

การวิเคราะหความสอดคลองระหวางโครงการและตัวช้ีวัดของมาตรฐานการศึกษา 

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ           
 

1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน สื่อสาร
และคิดคำนวณ 
3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวย 
รูปแบบ English Bilingual Education 
5.โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

1. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 
2. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 1.โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1.โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

1.โครงการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

1.โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีด ี
2.โครงการธนาคารขยะ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  
2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 1.โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี 

 
3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

1.โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี 
 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 1.โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี 
2.โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
1)   มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

2)   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1.โครงการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายและจุดเนน 
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

3.โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพงานงบประมาณ(การเงิน/
พัสดุ) 
4.โครงการอาหารกลางวัน 

5.โครงการอาหารเสริม(นม) 
3)   ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

4)   พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

5)   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

6)   มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 
2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 
 



120 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

1. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
3.โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพระดับหองเรียน 
4.โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำริศาสตรพระราชา 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู 

1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

1.โครงการติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

1.โครงการติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 
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บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2564 

 

 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจัดทำขึ้นตามหนาท่ี

ของโรงเรียน ที่ตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562  

มาตรา 48  ใหสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย

ตอสาธารณชน เพื่อนำไปสู การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 
 

 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู และ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 พรอมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำป

การศึกษา 2564 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนท่ีเรียบรอย 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ...........................................................ผูใหความเห็นชอบ 

                (นายปรีดี  กะระกล) 

                     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

     ลงชื่อ....................................................ผูรับรองรายงานประจำป 

           (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

              ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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