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ค าน า 

  
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี  ้ โรงเรียนร่มไม้ ได้จัดท าขึน้ตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มี
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ สถานศกึษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแตล่ะระดบัและประเภทการศกึษา  ท่ีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศกึษาธิการ
ประกาศก าหนดให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจดัการศกึษาพร้อมทัง้จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด า เนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีให้แก่
หนว่ยงานต้นสงักดัและหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษาเป็นประจ าทกุปี 
 เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี ้ประกอบส่วนส าคัญ  คือ 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐาน  ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สว่นท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันาและสว่นท่ี 4 ภาคผนวก 
 โรงเรียนร่มไม้ขอขอบคณุคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายท่ี มีส่วนร่วมในการรายงาน
ผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือจดัท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรายงานผล  จนสามารถจัดท า
เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณุภาพสถานศกึษาตอ่ไป 

       
โรงเรียนร่มไม้ 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศกึษา 
รายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report: SAR)ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนร่มไม้ 
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนร่มไม้  ที่ตัง้ 299/26 ซอย 12 ถนนเศรษฐกิจ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 
รหสัไปรษณีย์ 20000 สังกัดส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชลบรีุ โทรศัพท์ 098-4567111, 098-4567222 
โทรสาร 038-276237 E-mail:office@rommai.com เว๊บไซท์: www.rommai.net 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนร่มไม้จะเป็นโรงเรียนในแนวกึ่งนานาชาติที่ได้มาตรฐานและทนัสมยัเป็นท่ียอมรับว่าเป็นโรงเรียน
ชัน้น าในจงัหวดัชลบุรี  มีความโดดเด่นด้านภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์  มีระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั 
มีบคุลากรท่ีมีคณุภาพเอาใจใสน่กัเรียนเสมือนบตุรหลานของตน  นกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม มีคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ มีความรู้ตรงตามหลกัสตูร  เรียนรู้อย่างมีความสขุ  มีสขุภาพกายสขุภาพจิตที่ดี เป็นผู้ที่คิดเป็น   
ท าเป็น ใฝ่เรียนรู้และกล้าแสดงออก  รักชาติ ศาสนาและสถาบนัพระมหากษัตริย์  ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย
และด ารงชีวิตโดยค านงึถึงสงัคมสว่นรวมเป็นหลกั 

เป้าหมาย(GOAL) 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีได้มาตรฐาน  ทนัสมยั มีประสิทธิภาพและทนัตอ่ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี 

2. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดภยั 
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยี สิง่อ านวยความสะดวก สื่อและอปุกรณ์ทนัสมยัและเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีหลกัสตูรสถานศกึษาที่มีประสทิธิภาพ ได้มาตรฐานและปรับปรุงอยู่เสมอ 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสริมให้นกัเรียนมีสขุภาพกาย สขุภาพจิตที่ดี และมีค่านิยมอนัพึง

ประสงค์ 
6. โรงเรียนมีกิจกรรมนักเรียนที่หลากหลายที่ส่งเสริมทัง้ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต สวสัดิการ และค่านิยม

อนัพงึประสงค์ให้แก่นกัเรียน 
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
8. นักเรียนเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

สว่นรวมและมีจิตสาธารณะ 
9. นกัเรียนมีความรู้ตรงตามหลกัสตูร  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  ได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่

ละบคุคลและเรียนรู้อย่างมีความสขุ 

mailto:office@rommai.com
http://www.rommai.net/
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10. โรงเรียนมีบคุลากรเพียงพอและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชมุชน 
11. ครูจดัการเรียนการสอนตรงตามหลกัสตูร  จดัวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  มีการ

น านวตักรรมการสอนจากต่างประเทศและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนและมีการพฒันา
ตวัเองอย่างต่อเน่ือง 

12. ชมุชนให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนร่มไม้ มีนักเรียนชัน้อนุบาล 1-3  รวม 144 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29  มีนาคม 2562 ) มีครู
จ านวน  7  คน และครูตา่งชาติ จ านวน 7 คน จดัท าผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดบั คณุภาพระดบั
ยอดเย่ียม มีผลการด าเนินงานตาม มาตรฐาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

พัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพ 5.00 เท่ากับ ยอดเยี่ยม พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ อยู่ในระดบัคุณภาพ 5.00 เท่ากับยอดเย่ียม พัฒนาการด้านสังคม อยู่ในระดบัคุณภาพ 5.00 เท่ากับ
ยอดเย่ียม พฒันาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดบัคณุภาพ 5.00 สรุประดบัคณุภาพของพฒันาการทัง้ 4  ด้าน 
ได้แก่ พฒันาการด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์-จิตใจและสติปัญญาของนกัเรียนโรงเรียนร่มไม้ ระดบัปฐมวยั ปี
การศกึษา 2561 อยูใ่นระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม  

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ 5.00 เท่ากับ ยอดเยี่ยม โดยโรงเรียน
ร่มไม้ ได้ด าเนินการบริหารและจดัการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูล
สารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกนัคณุภาพ ภายในโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง เป็นระบบและ
ต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจัดให้มีวิธีการแนวทางและแนว
ปฏิบตัิในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัเพ่ือพฒันาให้เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวยัของสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 และน าไปสู่ การปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและมีระบบและกลไกให้ผู้ มีสว่นร่วมทกุฝ่ายตระหนกัและเข้าใจการจดัการศกึษา
ปฐมวยั จดัให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั  มีการสร้าง
การมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน รวมทัง้มีการจัดสิ่งอ านวย ความ
สะดวก เพ่ือพฒันาเดก็อยา่งรอบด้าน  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ 5.00 เท่ากับ ยอดเยี่ยม ครูจดั 
ประสบการณ์ให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเต็มศกัยภาพ  รู้จกัเดก็เป็นรายบคุคลและสร้างโอกาสให้
เดก็ทกุคนได้รับประสบการณ์ตรงเลน่และลงมือกระท าผ่านประสาทสมัผสัจดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยัมีการติดตามและประเมินผลพฒันาการเด็กอยา่งเป็นระบบ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคตระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเดก็ 

1. จัดท าโครงการหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม ค านึงถึงความสามารถและความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล เพ่ือให้นกัเรียนได้มีการพฒันาทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจิตดียิ่งขึน้กว่าเดมิ 

2. น าแนวการสอนแบบไฮสโคป การสอนแบบบูรณาการ การสอนด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริม
พฒันาด้านตา่งๆ ของเดก็ให้มากขึน้  

3. ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือจากวสัดเุหลือใช้  การ
ปะติดวสัดเุหลือใช้หรือส่ือธรรมชาติเป็นรูปทรงต่างๆ เพ่ือฝึกทกัษะการใช้มือในการปฏิบตัิกิจกรรมด้วยความ
คลอ่งแคลว่ 

4. ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับการฝึกสมาธิให้มากขึน้โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเกม
การศกึษาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ให้มากขึน้ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษาเพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อการส่งเสริม
บทบาทของสถานศกึษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชมุชนท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ตอ่สถานศึกษาและชมุชน
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศึกษาสาเหตุของการด าเนิน
โครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. สถานศึกษาควรจดัหากิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการด าเนินงานประกัน
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างตอ่เน่ืองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครัง้ 

3. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนา อบรม สมัมนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์การเรียน
การสอนให้กบัเดก็ 

4. ควรจัดหามีส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เป็น
ช่องทางให้ครูปฐมวัยเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกับวัย เช่น  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทัศน์  E-Book 
(electronic book) , E-Learning หรือบทเรียนออนไลน์และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ให้มากยิ่งขึน้ 
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การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ   
1. ครูควรได้รับการเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ในการประเมินพฒันาการของเดก็  เพ่ือน าผลการประเมินไป

ใช้ในการพฒันาเด็กและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  โดยครูสายชัน้อนบุาล 1-3 ควรประชมุเพ่ือ
วางแผนจดัท าบนัทึกและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม ่าเสมอทุกวนั  โดยใน
บนัทกึการสอนควรก าหนดประเดน็ปัญหา  วิธีการด าเนินการแก้ไข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พฒันาเด็ก  แล้วแตปั่ญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแตบ่ริบท  อาจจะจดัท าเป็นวิจยัหน้าเดียวหรือท าวิจยัใน
บนัทกึหลงัสอน 
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ระดับขัน้พืน้ฐาน   

 โรงเรียนร่มไม้ มีนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป่ีท่ี 1-6 รวม 108 คน  ครูจ านวน  9 คน และครูอตัราจ้าง
(ชาวตา่งชาติ) จ านวน 2 คน  จดัท ารายงานผลการประเมินตนเองในภาพรวม ระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม มีผล
การด าเนินงานตามมาตรฐาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 5 เท่ากับ ยอดเยี่ยม  นกัเรียนของโรงเรียนร่มไม้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน อยูใ่นระดบัดีเย่ียม นกัเรียนมีคา่เฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาตขิองผู้ เรียนมีพฒันาการสงูขึน้และ
มีคณุภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (สูงกว่าระดบัเขตฯ ระดบัสพฐ.และระดบัชาติ)  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ด ูพูด เขียนและส่ือสาร  รู้จกัการตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้และส่ือตา่งๆ รอบตวั  นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
กลุม่ แลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกนั  นกัเรียนมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูร 
มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ รู้จกัการปอ้งกนัตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัยและปัญหาทางเพศ   เห็น
คณุค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และเป็นท่ี
ยอมรับของขมุซนโดยรอบในเร่ือง ความสามารถด้านเก่งภาษาและกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ 5 เท่ากับยอดเยี่ยม  โรงเรียนร่มไม้ มีการ
บริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ  มีการจดัประชมุแบบมีสว่นร่วม การประชมุระดมสมองเพ่ือให้ทกุฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย ท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกบัผลการจดัการศกึษา สภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบาย
การปฏิรูปการศกึษาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการ
จดัการเชิงระบบ โดยทกุฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลกัธรรมาภิบาล และแนวคิดหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  ครูผู้ สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจยัใน
การรวบรวมข้อมลู เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 5  เท่ากับ ยอดเยี่ยม  
โรงเรียนร่มไม้ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการ ด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ี สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ สนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบตัิจริง
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จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการคดิ เช่น จดัการเรียนรู้ด้วย โครงงาน รายงาน  
ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินมีการ ประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลายเอือ้ตอ่การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้คิด
และปฏิบตัิจริง มีการบริหารจัดชัน้เรียนเชิงบวกท าให้ผู้ เรียนรักและอยากท่ีจะเรียนรู้  น าผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนมาพฒันาผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้ มีการซอ่มเสริมและปรับปรุงการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน   

แนวทางการพัฒนาในอนาคตระดับพืน้ฐาน   
1. จดักิจกรรมโครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพเพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีน า้หนกั สว่นสงูตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ 
2. จดักิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพทางด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา เพ่ือพฒันานกัเรียนให้เกิดความ

สนุทรีย์ทางด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬาให้มากขึน้  
3. จดักิจกรรมคา่ยคณุธรรม เพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน   
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบคุคลให้ชดัเจนขึน้ ให้มีการจดัการเรียน

การสอนซ่อมเสริมอยา่งตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของผู้ เรียน 
5. การพฒันาบคุลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ตดิตามผล

การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง 
6. การสง่เสริมให้ครูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การจดัท าการ

วิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ 
7. สง่เสริมให้ครูน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการพฒันางานด้านการจดัการเรียนการสอน วิจยัในชัน้

เรียน  เพ่ือปรับปรุงและแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองทกุรายวิชา 
8. การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ของชมุชนให้มากขึน้ 
9. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาในการบริหารจดัการโรงเรียน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียน ร่มไม้   
ที่ตัง้   299/26  ซอย 12  ถนนเศรษฐกิจ  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมืองชลบรีุ  จงัหวดัชลบรีุ  

รหสัไปรษณีย์  20000   
สังกัด ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชลบรีุ    
โทรศัพท์   098-4567111, 098-4567222  โทรสาร   038-276237  

E-mail: office@rommai.com  เว๊บไซท์ : www.rommai.net 

2. ข้อมูลบคุลากร 

2.1 จ านวนบคุลากร 

บคุลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอตัราจ้าง 
ครูอตัราจ้าง

(ครูตา่งชาต)ิ 
เจ้าหน้าท่ี รวมทัง้หมด 

ปีการศกึษา 2561 2 14 8 11 4 39 

2.2 วฒุิการศกึษาสงูสดุของบคุลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี รวมทัง้หมด 

- 2 36 1 39 

 

แผนภูมิแสดงวุฒกิารศึกษาของบุคลากร 

 

mailto:office@rommai.com
http://www.rommai.net/
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2.3 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศกึษา 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
1. บริหารการศกึษา 1 
2. ภาษาไทย 2 
3. คณิตศาสตร์ 1 
4. วิทยาศาสตร์ 2 
5. ภาษาองักฤษ - 
6. สงัคมศกึษาและประวตัิศาสตร์ - 
7. พลศกึษา 2 
8. การประถมศกึษา 1 
9. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 
10. ศลิปะ/ดนตรี/นาฎศลิป์ 3 
11. ปฐมวยั 1 
12. ด้านการศกึษา(ครูตา่งชาติ) 11 
13. อ่ืนๆ 13 

รวม 39 
 

จ านวนครูผู้สอน จ านวน  17 คน  (ไมร่วมครูตา่งชาต)ิ 
จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก      12  คน   คดิเป็นร้อยละ 70.59 
จ านวนครูท่ีสอนตรงตามความถนดั       5 คน คดิเป็นร้อยละ 29.41   

3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561) 

1)  จ านวนนกัเรียน จ าแนกตามระดบัชัน้เรียน เพศ 

ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนบุาล 2 26 17 43 

อนบุาล 1 3 41 35 76 

อนบุาล 2 2 20 21 41 

อนบุาล 3 2 23 15 38 

รวม (อ.1-3) 7 84 71 155 

รวมทัง้หมด 9 110 88 198 
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ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ประถมศกึษาปีท่ี 1 1 5 10 15 

ประถมศกึษาปีท่ี 2 1 6 8 14 

ประถมศกึษาปีท่ี 3 1 14 10 24 

ประถมศกึษาปีท่ี 4 1 4 8 12 

ประถมศกึษาปีท่ี 5 1 12 11 23 

ประถมศกึษาปีท่ี 6 1 10 8 18 

รวม (ป.1-ป.6) 6 51 55 106 

รวมจ านวนนร.ทัง้หมด 15 161 143 304 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 – 2561 
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4. ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ตารางสรุปผลพัฒนาการเดก็ ชัน้อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเดก็ จ านวน / ร้อยละของเดก็ตามระดับคุณภาพ 
ที่ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 69 97 3 0 
2.ด้านอารมณ์-จติใจ 69 96 4 0 
3.ด้านสงัคม 69 97 3 0 
4.ด้านสตปัิญญา 69 99 1 0 

รวมเฉล่ียทัง้ 4 ด้าน 97 3 0 
 

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561 
ระดับชัน้อนุบาล 1 

 
 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผลการประเมินพัฒนาการทัง้  4  ด้าน  ระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา 2561  ทางด้านร่ายกายอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97  ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3  ด้าน
อารมณ์และจิตใจอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 96  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4  ด้านสงัคมอยู่ในระดบัดี 
คิดเป็นร้อยละ 97 ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3  และด้านสติปัญญาอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 99 ใน
ระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 1  รวมเฉล่ียทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 97  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 3 
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ตารางสรุปผลพัฒนาการเดก็ ชัน้อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเดก็ จ านวน / ร้อยละของเดก็ตามระดับคุณภาพ 
ที่ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 39 92 8 0 
2.ด้านอารมณ์-จติใจ 39 95 5 0 
3.ด้านสงัคม 39 97 3 0 
4.ด้านสตปัิญญา 39 95 5 0 

รวมเฉล่ียทัง้ 4 ด้าน 95 5 0 
 

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561 
ระดับชัน้อนุบาล 2 

 
 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผลการประเมินพัฒนาการทัง้  4  ด้าน  ระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ประจ าปี

การศึกษา 2561  ทางด้านร่ายกายอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92 ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8  ด้าน
อารมณ์และจิตใจอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 95  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5  ด้านสงัคมอยู่ในระดบัดี 
คิดเป็นร้อยละ 97  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3  และด้านสติปัญญาอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 95  ใน
ระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5 รวมเฉล่ียทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 95 ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 5 
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ตารางสรุปผลพัฒนาการเดก็ ชัน้อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเดก็ จ านวน / ร้อยละของเดก็ตามระดับคุณภาพ 
ที่ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 36 94 6 0  
2.ด้านอารมณ์-จติใจ 36 94 6 0 
3.ด้านสงัคม 36 92 8 0 
4.ด้านสตปัิญญา 36 92 8 3  

รวมเฉล่ียทัง้ 4 ด้าน 93 7 1 
 

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561 
ระดับชัน้อนุบาล 3 

 
 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผลการประเมินพัฒนาการทัง้  4  ด้าน  ระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ประจ าปี

การศึกษา 2561  ทางด้านร่ายกายอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94  ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6 ด้าน
อารมณ์และจิตใจอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 94  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6  ด้านสงัคมอยู่ในระดบัดี 
คิดเป็นร้อยละ 92  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8  และด้านสติปัญญาอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 92 ใน
ระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8  รวมเฉล่ียทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 93  ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 7  
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5. ผลการประเมินระดับขัน้พืน้ฐาน (ข้อมูล ณ  29 มีนาคม 2562) 

5.1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเดน็ที่ 1 ความสามารถในการอ่าน  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถด้านการอา่น ของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน สช สพฐ ประเทศ 
การอ่านออกเสียง 77.17 68.04 65.7 66.13 
การอ่านรู้เร่ือง 78.53 71.9 71.17 71.24 
รวม 2 สมรรถนะ 77.85 69.98 68.44 68.69 

 

 
จากข้อมลูจะเห็นได้ว่า โรงเรียนร่มไม้ มีผลการประเมินการอา่นของนกัเรียนระดบัชัน้ ป.1 ปีการศกึษา 

2561 ด้านการอ่านออกเสียง ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.17 สูงกว่าระดบั สช. (ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.04) 
สพฐ.(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 65.7)  และประเทศ(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 66.13) ด้านการอา่นรู้เร่ืองได้คะแนน
เฉล่ียร้อยละ 78.53 สูงกว่าระดับ สช. (ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.9) สพฐ.(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.17)  
และประเทศ(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.24) รวม 2 สมรรถะได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.85 สูงกว่าระดบั สช. 
(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 69.98) สพฐ.(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.44)  และประเทศ(ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
68.69) 
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ประเดน็ที่ 2  ความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณและคดิวิเคราะห์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ปีการศกึษา 2561 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดบั
คณุภาพ/
ชัน้ 

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 
ดีเย่ียม ดี ต้อง

ปรับปรุง 
คณุภาพ/
ชัน้ 

ดีเย่ียม ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ป.1 15 12 2 1 ป.1 80% 13% 7% 
ป.2 14 11 2 1 ป.2 79% 14% 7% 
ป.3 25 18 5 2 ป.3 72% 20% 8% 
ป.4 12 9 3 0 ป.4 75% 25% 0% 
ป.5 24 22 2 0 ป.5 92% 8% 0% 
ป.6 18 16 2 0 ป.6 89% 11% 0% 
รวม 108 88 16 4 รวม 81% 15% 4% 
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จากข้อมลูจะเห็นได้วา่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร 
คิดค านวณและคิดวิเคราะห์  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 13 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 7 มี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง  / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 นกัเรียนร้อยละ 79 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 14 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี   ร้อยละ 7 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้อง
ปรับปรุง / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 นกัเรียนร้อยละ 72 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 20 มี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 8 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง  / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 4 นกัเรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเย่ียม  ร้อยละ 25 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  และไม่
มีผลการประเมินของนกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 นกัเรียนร้อยละ 92 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และไม่มีผลการประเมินของ
นกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 นกัเรียนร้อยละ 89 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 11 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี และไม่มีผลการประเมินของนกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัต้อง
ปรับปรุง 

ประเดน็ที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถสร้างนวตักรรม ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ปีการศกึษา 2561 
จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดบั
คณุภาพ/
ชัน้ 

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 

ดีเย่ียม ดี ต้อง
ปรับปรุง 

คณุภาพ/
ชัน้ 

ดีเย่ียม ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ป.1 15 11 3 1 ป.1 73% 20% 7% 

ป.2 14 13 1 0 ป.2 93% 7% 0% 

ป.3 25  22 3 0 ป.3 88% 12% 0% 

ป.4 12 10 2 0 ป.4 83% 17% 0% 

ป.5 24 22 2 0 ป.5 92% 8% 0% 

ป.6 18 18 0 0 ป.6 100% 0% 0% 

รวม 108 96 11 10 รวม 88% 11% 1% 
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จากข้อมลูจะเห็นได้วา่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถสร้างนวตักรรม ชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดบัคณุภาพดี นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนร้อยละ 73 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 20 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 7 มีผลการประเมินอยู่ในระดบั
ต้องปรับปรุง  / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 นกัเรียนร้อยละ 93 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 
7 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี และไม่มีผลการประเมินของนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง  / นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 นกัเรียนร้อยละ 88 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 12 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี และไม่มีผลการประเมินของนักเรียนท่ีอยู่ในระดับต้องปรับปรุง / นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
นกัเรียนร้อยละ 83 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 17 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และไม่มีผล
การประเมินของนกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง / นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 นกัเรียนร้อยละ 92 มีผล
การประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม  ร้อยละ 8 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และไม่มีผลการประเมินของนกัเรียน
ท่ีอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง  / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 นกัเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในระดบั
ดีเย่ียม  และไมมี่ผลการประเมินของนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัดีหรือต้องปรับปรุง   
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ประเดน็ที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดบั
คณุภาพ/
ชัน้ 

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 

ดีเย่ียม ดี ต้อง
ปรับปรุง 

คณุภาพ/
ชัน้ 

ดีเย่ียม ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ป.1 15 14 1 0 ป.1 93% 7% 0% 

ป.2 14 12 1 1 ป.2 86% 7% 7% 

ป.3 25 25 0 0 ป.3 100% 0% 0% 

ป.4 12 11 1 0 ป.4 92% 8% 0% 

ป.5 24 24 0 0 ป.5 100% 0% 0% 

ป.6 18 18 0 0 ป.6 100% 0% 0% 

รวม 108 104 3 1 รวม 95% 4% 1% 
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จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเย่ียม  นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนร้อยละ 93 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 7 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 นกัเรียนร้อยละ 86 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 7  
มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 7 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง  / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 นกัเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม / นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 นกัเรียนร้อย
ละ 92 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม ร้อยละ 8 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี / นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 นกัเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเย่ียม / นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 นกัเรียนร้อย
ละ100 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเย่ียม  

ประเดน็ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

 5.1) ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 สาระการเรียนรู้ 

กลุม่สาระ 
คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

รวม/เฉล่ีย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
15 15 24 12 24 18 108 

ภาษาไทย 78.00 78.00 74.00 84.00 80.00 82.00 79.33 

คณิตศาสตร์ 79.00 76.00 82.00 77.00 77.00 78.00  78.17 

วิทยาศาสตร์ 78.00 78.00 70.00 73.00 72.00 75.00 74.33 

สงัคมศกึษา 76.00 75.00 72.00 78.00 85.00 85.00 78.50 

สขุศกึษา 82.00 77.00 81.00 87.00 89.00 87.00 83.83 

ศลิปะ 86.00 76.00 76.00 78.00 79.00 80.00 79.17 

การงานอาชีพ 77.00 77.00 74.00 80.00 75.00 81.00 77.33 

ภาษาองักฤษ 88.00 79.00 77.00 80.00 80.00 80.00 80.67 
รวม/เฉล่ีย 80.50 77.00 75.75 79.63 79.63 81.00 78.92 
 

จากตารางสรุปข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนร่มไม้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 79.33  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 78.17  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคา่เฉล่ียร้อยละ 74.33  กลุ่มสาระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มีคา่เฉล่ียร้อยละ 78.50 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สขุศกึษา มีคา่เฉล่ียร้อยละ 
83.83 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีคา่เฉล่ียร้อยละ 79.17  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มีคา่เฉล่ียร้อยละ 77.33  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) มีคา่เฉล่ียร้อยละ 80.67 
โดยเฉล่ียรวมทัง้โรงเรียนคดิเป็นร้อยละ 78.92  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุม่สาระ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 80.50 
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุม่สาระ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 77.00
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุม่สาระ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 75.75
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุม่สาระ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 79.63
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุม่สาระ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 79.63
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 8 กลุม่สาระ มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 81.00 
 

 
 



24 
 

5.2) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดบั 3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทัง้หมดแต่ละชัน้ 15 14 25 12 24 18 108 

  จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึน้ไป   

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 12 11 18 12 21 18 85% 

คณิตศาสตร์ 12 11 21 8 18 14 78% 

วิทยาศาสตร์ 11 11 15 6 13 13 64% 

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 11 11 18 10 22 18 83% 

ประวตัิศาสตร์ 10 11 14 6 19 15 69% 

สขุศกึษาและพลศกึษา 14 11 21 11 24 18 92% 

ศลิปะ 14 10 19 9 20 13 79% 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 12 11 16 11 18 17 79% 

ภาษาองักฤษ 13 11 19 9 20 15 81% 
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จากข้อมลู ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดบั 3 ขึน้ไป ของโรงเรียน
ร่มไม้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 85  / กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคา่เฉล่ียร้อยละ 78  / กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 64  / กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วิชาสงัคมศึกษามีค่าเฉล่ียร้อยละ 83   
วิชาประวตัิศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 69 / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา มีค่าเฉล่ียร้อยละ 92 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ มีคา่เฉล่ียร้อยละ 79 /  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคา่เฉล่ียร้อยละ 79 /  
และกลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) มีคา่เฉล่ียร้อยละ 81  

ประเดน็ที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติ 

6.1  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานผู้ เรียนระดบัชาติ (NT) ประจ าปีการศกึษา 2561 

ด้าน 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ
ของระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้านภาษา 75.48 56.04 53.18 

ด้านค านวณ 72.63 48.74 47.19 

ด้านเหตผุล 66.91 51.15 48.07 

เฉล่ียทัง้ 3 ด้าน 71.67  51.98 49.48 
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จากข้อมูล ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานผู้ เรียน ระดับชาติ (NT) ประจ าปี
การศกึษา 2561 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2561 พบว่าโรงเรียนร่มไม้มีผลคะแนนเฉล่ีย
ด้านภาษาได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.48 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัจังหวดั (56.04) และสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ(53.18)  ด้านค านวณได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.63 สงูกว่าคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละของระดบัจังหวดั (48.74) และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ(47.19)  ด้านเหตุผลได้
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 66.91 สงูกวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัจงัหวดั (51.15) และสงูกวา่คะแนนเฉล่ียร้อย
ละของระดับประเทศ(48.07)  รวมเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน โรงเรียนร่มไม้ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.67 ซึ่งสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัจงัหวดั (51.98) และสงูกวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ(49.48) 

       6.1.1)  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน ผู้ เรียนระดบัชาติ 
(NT)และร้อยละผลตา่งระหว่างปีการศกึษา 2560-2561 

ความสามารถ 2560 2561 ร้อยละผลต่าง 

ด้านภาษา 68.06 75.48 7.42 

ด้านค านวณ 51.26 72.63 21.37 

ด้านเหตผุล 60.50 66.91 6.41 

รวมทัง้ 3 ด้าน 59.94 71.67 11.73 
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        จากข้อมลูเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน ผู้ เรียนระดบัชาติ (NT) 
และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 ของโรงเรียนร่มไม้ พบว่า ผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพืน้ฐาน ผู้ เรียนระดบัชาติ (NT) ด้านภาษา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.42  ด้านค านวณ เพิ่มขึน้ ร้อยละ  
21.37 ด้านเหตผุล เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.41 และสรุปรวมทัง้ 3 ด้าน เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.73 

  6.1.2)  ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานผู้ เรียนระดบัชาติ 
(NT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศกึษา 2561 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

ดีมาก 42.10 52.63 36.84 

ดี 57.89 26.31 47.36 

พอใช้ - 21.05 15.78 

ปรับปรุง - - - 
 
 
 

   
 

   

    

    

    

    

     
 
 

   

    

     
 

จากข้อมูล ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานผู้ เรียน
ระดบัชาติ (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกระดบัคณุภาพ 
ของโรงเรียนร่มไม้ พบวา่ ด้านภาษามีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 42.10 และอยูใ่นระดบัดี 



28 
 

ร้อยละ 57.89  ด้านค านวณมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก ร้อยละ 52.63 อยู่ในระดบัดี ร้อยละ 26.31และ
อยู่ในระดบัพอใช้  ร้อยละ 21.05  ด้านเหตุผลมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก ร้อยละ 36.84 อยู่ในระดบัดี 
ร้อยละ 47.36 และอยูใ่นระดบัพอใช้  ร้อยละ 15.78 

6.2  ผลการประเมินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศกึษา 2561 
      6.2.1 ) ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O-NET)  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา  2561  จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 71.79 62.22 58.69 77.78 

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 58.49 39.96 41.72 45 

คะแนนเฉล่ียระดบัสงักดั 59.59 43.1 43.24 49.29 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 55.90 37.5 39.93 39.24 

 
 

จากตารางพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนระดบัชัน้ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 4  วิชาได้แก่  วิชา
ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 71.79 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.90  วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 
เฉล่ียของโรงเรียน 62.22 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 37.50  วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย ของโรงเรียน 
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58.69 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 39.93 และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 77.78  คะแนน
เฉล่ียระดบัประเทศ 39.24   

นกัเรียนระดบัชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวนทัง้สิน้  18 คน  มีผลคะแนน
เฉล่ียร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการทดสอบตัง้แต่ 50 ขึน้ไป  ดงันี ้วิชาภาษาไทย จ านวน นกัเรียน 17 คนคิด
เป็นร้อยละ 94.44 วิชาคณิตศาสตร์ จ านวนนักเรียน 11 คนคิดเป็น ร้อยละ 61.11 วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน
นกัเรียน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 72.22 และวิชาภาษาองักฤษ จ านวน นกัเรียน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 94.44 

 6.2.2 ) ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O-NET)  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบ ปีการศกึษา  2560-2561  จ าแนกตามระดบัรายวิชา 

รายวิชา ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 
ผลตา่ง 2559-

2560 
ปี พ.ศ.2561 

ผลตา่ง 2560-
2561 

ภาษาไทย 60.50 63.21 2.71 71.79 8.58 

ภาษาองักฤษ 68.82 77.2 8.38 77.78 0.58 

คณิตศาสตร์ 49.41 51.6 2.19 62.22 10.62 

วิทยาศาสตร์ 49.76 51.12 1.36 58.69 7.57 

รวมเฉล่ีย 57.12 60.78 3.66 67.62 6.84 
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จากข้อมลูพบวา่ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O-NET)  

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2560-2561  จ าแนกตามระดบัรายวิชาของโรงเรียนร่มไม้ 
พบว่า วิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2560 คะแนนผลการพัฒนา
เฉล่ียร้อยละ 8.58  วิชาภาษาองักฤษ ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2560  คะแนน
ผลการพัฒนาเฉล่ียร้อยละ 0.58  วิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 
2560  คะแนนผลการพฒันาเฉล่ียร้อยละ 10.62  วิชาวิทยาศาสตร์ ในปีการศกึษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียสงูกว่า
ปีการศึกษา 2560  คะแนนผลการพัฒนาเฉล่ียร้อยละ 7.57 และ คะแนนรวมเฉล่ีย ในปีการศึกษา 2561 มี
คะแนนเฉล่ียสงูกวา่ปีการศกึษา 2560  คะแนนผลการพฒันาเฉล่ียร้อยละ 6.84 

ประเดน็ที่ 7 มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติ ท่ี ดีต่องานอาชีพระดับชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดบั

ดีเยีย่ม ดี
ต้อง

ปรับปรุง

คณุภาพ/

ชัน้
ดีเยีย่ม ดี

ต้อง

ปรับปรุง

ป.1 15 15 0 0 ป.1 100% 0% 0%

ป.2 14 13 1 0 ป.2 93% 7% 0%

ป.3 25 24 1 0 ป.3 96% 4% 0%

ป.4 12 12 0 0 ป.4 100% 0% 0%

ป.5 24 23 1 0 ป.5 96% 4% 0%

ป.6 18 18 0 0 ป.6 100% 0% 0%

รวม 108 105 3 0 รวม 97% 3% 0%

ดีเยีย่ม

ระดบั

คณุภาพ/

ชัน้

จ านวน

นกัเรียน

ทัง้หมด

จ านวนนกัเรียน จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ)

หมายเหต ุสรุปจาก ระดบัทีมี่ค่าร้อยละมากทีสุ่ด สรุปอยูใ่นระดบั
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จากข้อมูล ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดีตอ่งานอาชีพระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ ของนกัเรียนโรงเรียนร่มไม้ อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ร้อยละ 100 อยู่ในระดบัดีเย่ียม  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ร้อยละ 93 อยู่ในระดบั
ดีเย่ียม และร้อยละ 7 อยู่ในระดบัดี  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 96 อยู่ในระดบัดีเย่ียม  ร้อยละ 4 
อยู่ในระดบัดี  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 100 อยู่ในระดบัดีเย่ียม  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
ร้อยละ 96 อยูใ่นระดบัดีเย่ียม  ร้อยละ 4 อยูใ่นระดบัดี นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100   
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5.2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์  

5.2.1) ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคณุธรรมจริยธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 
จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากข้อมูล ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคณุธรรมจริยธรรม ชัน้ประถมศึกษา  
ปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ของนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 ร้อยละ 87 อยู่ในระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 13 อยู่ในระดบัดี  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
2 ร้อยละ 79 อยูใ่นระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 21 อยูใ่นระดบัดี    นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ร้อยละ 80 อยู่

ระดบั
คณุภาพ/ชัน้ 

จ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 
ดีเย่ียม ดี คณุภาพ/ชัน้ ดีเย่ียม ดี 

ป.1 15 13 2 ป.1 87% 13% 

ป.2 14 11 3 ป.2 79% 21% 

ป.3 25 20 5 ป.3 80% 20% 

ป.4 12 11 1 ป.4 92% 8% 

ป.5 24 22 2 ป.5 92% 8% 

ป.6 18 16 2 ป.6 89% 11% 

รวม 108 93 15 รวม 86% 14% 

 

87%

79%

80%

92%

92%

89%

13%

21%

20%

8%

8%

11%

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

จ านวนนักเรียน(ร้อยละ) ดีเยี่ยม จ านวนนักเรียน(ร้อยละ) ดี
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ในระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 20 อยู่ในระดบัดี   นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ร้อยละ 92 อยู่ในระดบัดีเย่ียม
และร้อยละ 8 อยู่ในระดบัดี  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 92 อยู่ในระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 8 อยู่
ในระดบัดี    นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ร้อยละ 89 อยูใ่นระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 11 อยูใ่นระดบัดี   

5.2.2) ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

 

 

ระดบั
คณุภาพ/
ชัน้ 

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ คณุภาพ/
ชัน้ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ 

ป.1 15 14 1 0 ป.1 93% 7% 0% 

ป.2 14 13 1 0 ป.2 93% 7% 0% 

ป.3 25 24 1 0 ป.3 96% 4% 0% 

ป.4 12 12 0 0 ป.4 100% 0% 0% 

ป.5 24 24 0 0 ป.5 100% 0% 0% 

ป.6 18 18 0 0 ป.6 100% 0% 0% 

รวม 108 105 3 0 รวม 97% 3% 0% 
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จากข้อมูล ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ อยู่ในระดับดีเย่ียม    
โดยมีนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ร้อยละ 93 อยู่ในระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 7 อยู่ในระดบัดี  นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 2 ร้อยละ 93 อยู่ในระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 7 อยูใ่นระดบัดี  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ร้อยละ 96 อยูใ่นระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 4 อยู่ในระดบัดี   นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ร้อยละ 100 อยูใ่น
ระดบัดีเย่ียม นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ร้อยละ 100 อยู่ในระดบัดีเย่ียม นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ร้อยละ 100 อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

5.2.3) ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภมูิใจในความเป็นไทย ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดบั
คณุภาพ/ชัน้ 

จ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 
ดีเย่ียม ดี คณุภาพ/ชัน้ ดีเย่ียม ดี 

ป.1 15 13 2 ป.1 87% 13% 

ป.2 14 12 2 ป.2 86% 14% 

ป.3 25 22 3 ป.3 88% 12% 

ป.4 12 12 0 ป.4 100% 0% 

ป.5 24 24 0 ป.5 100% 0% 

ป.6 18 18 0 ป.6 100% 0% 

รวม 108 101 7 รวม 94% 6% 

 
 

87%

86%

88%

100%

100%

100%

13%

14%

12%

0%

0%

0%

   

   

   

   

   

   

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความ
ภูมิใจในความเป็นไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-  จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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จากข้อมลู ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านด้านความภมูิใจในความเป็นไทย  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ ของนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมี
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีเย่ียมและร้อยละ 13 อยู่ในระดับดี  นักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 2 ร้อยละ 86 อยูใ่นระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 14 อยูใ่นระดบัดี  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ร้อยละ 88 อยู่ในระดบัดีเย่ียมและร้อยละ 12 อยู่ในระดบัดี  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 
100 อยู่ในระดับดีเย่ียม  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเย่ียม  นักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

5.2.4) ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านการยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน สขุภาวะ
ทางจิต  มีภมูิคุ้มกนัตวัเอง และความเป็นธรรมตอ่สงัคม ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

 
ระดบั

คณุภาพ/
ชัน้ 

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 

ยอมรับ
ความ
คิดเห็น
ของผู้ อ่ืน 

สขุ
ภาวะ
ทางจิต 

มี
ภมิูคุ้มกั
นตวัเอง 

ค านึงถึง
ความเป็น
ธรรมตอ่
สงัคม 

คณุภาพ/
ชัน้ 

ยอมรับ
ความ
คิดเห็น
ของผู้ อ่ืน 

สขุภาวะ
ทางจิต 

มี
ภมิูคุ้มกนั
ตวัเอง 

ค านึงถึง
ความเป็น
ธรรมตอ่
สงัคม 

ป.1 15 14 14 14 14 ป.1 93% 93% 93% 93% 

ป.2 14 13 13 13 13 ป.2 93% 93% 93% 93% 

ป.3 25 23 24 23 22 ป.3 92% 96% 92% 88% 

ป.4 12 12 12 11 12 ป.4 100% 100% 92% 100% 

ป.5 24 23 24 22 22 ป.5 96% 100% 92% 92% 

ป.6 18 18 18 18 18 ป.6 100% 100% 100% 100% 

รวม 108 103 105 101 101 รวม 95% 97% 94% 94% 
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จากข้อมลู ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ ของนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมี
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ร้อยละ 93 รู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ร้อยละ 93 เป็นผู้ มีสขุภาวะ
ทางจิต ร้อยละ 93 เป็นผู้ มีภูมิคุ้มกันตวัเองและร้อยละ 93 เป็นผู้ค านึงถึงความเป็นธรรมตอ่สงัคม  นกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ร้อยละ 93 รู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ร้อยละ 93 เป็นผู้ มีสขุภาวะทางจิต  
ร้อยละ 93 เป็นผู้ มีภูมิคุ้ มกันตัวเองและร้อยละ 93 เป็นผู้ ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม  นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 92 รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ร้อยละ 96 เป็นผู้ มีสุขภาวะทางจิต  
ร้อยละ 92 เป็นผู้ มีภูมิคุ้ มกันตัวเองและร้อยละ 88 เป็นผู้ ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม  นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 100 รู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีสุขภาวะทางจิต  
ร้อยละ 92 เป็นผู้ มีภูมิคุ้มกันตวัเองและร้อยละ 100 เป็นผู้ ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม  นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 96 รู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีสุขภาวะทางจิต  
ร้อยละ 92 เป็นผู้ มีภูมิคุ้ มกันตัวเองและร้อยละ 92 เป็นผู้ ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม  นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 รู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีสุขภาวะทางจิต 
ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีภมูิคุ้มกนัตวัเองและร้อยละ 100 เป็นผู้ค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่สงัคม  

 
 

93%

93%

92%

100%

96%

100%

93%

93%

96%

100%

100%

100%

93%

93%

92%

92%

92%

100%

93%

93%

88%

100%

92%

100%

   

   

   

   

   

   

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนด้านการยอมรับความคิดของผู้อ่ืน  ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1-  จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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5.2.5) ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีสขุภาพร่างกายท่ีดีและมีจิตสงัคม ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 
 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ระดบั
คณุภาพ/
ชัน้ 

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด 

จ านวนนกัเรียน ระดบั จ านวนนกัเรียน(ร้อยละ) 

มีสขุภาพ
ร่างกายท่ีดี 

มีจิตสงัคม คณุภาพ/ชัน้ มีสขุภาพ
ร่างกายท่ีดี 

มีจิตสงัคม 

ป.1 15 15 15 ป.1 100% 100% 

ป.2 14 13 14 ป.2 93% 100% 

ป.3 25 25 25 ป.3 100% 100% 

ป.4 12 12 12 ป.4 100% 100% 

ป.5 24 24 24 ป.5 100% 100% 

ป.6 18 18 18 ป.6 100% 100% 

รวม 108 107 108 รวม 99% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากข้อมลู ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านสขุภาพร่างกายท่ีดีและมีจิตสงัคม ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ ของนกัเรียนโรงเรียนร่มไม้ อยูใ่นระดบัดีเย่ียม โดยมีนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ร้อยละ 100 มีสขุภาพร่างกายท่ีดี  ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีจิตสงัคม  นกัเรียนชัน้ประถม 
ศกึษาปีท่ี 2 ร้อยละ 93 มีสขุภาพร่างกายท่ีดี ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีจิตสงัคม  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

 

100%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

   

   

   

   

   

   

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านร่างกาย  
และจิตสังคมชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-  จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ร้อยละ 100 มีสขุภาพร่างกายท่ีดี ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีจิตสงัคม  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ร้อยละ 100  
มีสขุภาพร่างกายท่ีดี  ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีจิตสงัคม  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  ร้อยละ 100 มีสขุภาพ
ร่างกายท่ีดี ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีจิตสงัคม และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ร้อยละ 100 มีสขุภาพร่างกายท่ี
ดี ร้อยละ 100 เป็นผู้ มีจิตสงัคม 

5.2.6) ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 5 ด้าน     

 

จากข้อมลูจะเห็นได้วา่ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 5 ด้าน ปีการศกึษา 2561  ของ
โรงเรียนร่มไม้  นกัเรียนจ านวน 108 คน ผา่นการประเมินด้านการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกัษะ
ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีคิดเป็น ร้อยละ 100  
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5.2.7) ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

 

จากข้อมลูจะเห็นได้วา่ ผลการประเมินประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนปีการศกึษา 2561  ของโรงเรียน
ร่มไม้  นกัเรียนจ านวน 108 คน ผา่นการประเมินด้านการส่ือสาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้ทกัษะชีวิตและ
การใช้เทคโนโลยีคิดเป็น ร้อยละ 100     
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6.ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั  

จ านวน 
นกัเรียนท่ี 
ผา่นการ 
ประเมิน  

จ านวน 
นกัเรียน 
ทัง้หมด  

ร้อยละ ท่ี
ได้  

คา่ 
คะแนน  

ระดบั 
คณุภาพ  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเดก็ 96.39 5 ยอดเย่ียม 

1.1 มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี 
และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้  

137 144 95.14 5 ยอดเย่ียม 

1.2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

137 144 95.14 5 ยอดเย่ียม 

1.3 มีพฒันาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  

138 144 95.83 5 ยอดเย่ียม 

1.4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะ
การคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

138 144 95.83 5 ยอดเย่ียม 

1.5 มีสว่นร่วมของพอ่แม่ครอบครัว ชมุชนและทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการสง่เสริมพฒันาการของเดก็ 

144 144 100.00 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   96.67 5 ยอดเย่ียม 

2.1 มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ด้าน 
สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน  

    100 5 ยอดเย่ียม 

2.2 จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน      100 5 ยอดเย่ียม 

2.3 สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดั
ประสบการณ์  

    90 5 ยอดเย่ียม 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภยั และเพียงพอ  

    100 5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์  

    90 5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วม 

    100 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ   100.00 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั  

จ านวน 
นกัเรียนท่ี 
ผา่นการ 
ประเมิน  

จ านวน 
นกัเรียน 
ทัง้หมด  

ร้อยละ ท่ี
ได้  

คา่ 
คะแนน  

ระดบั 
คณุภาพ  

3.1 จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการ
ทกุด้านอย่างสมดลุเตม็ศกัยภาพ  

    100 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่
และปฏิบตัิอยา่งมีความสขุ  

    100 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั  

    100 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุง การจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

    100 5 ยอดเย่ียม 

สรุปรวมทัง้ 3 มาตรฐาน 97.69 5 ยอดเย่ียม 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 
2561 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

จ านวน 
นกัเรียนท่ี ผา่น
ประเมิน ระดบั 

3 ขึน้ไป 

จ านวน 
นกัเรียน 
ทัง้หมด  

ร้อยละ 
ท่ีได้  

คา่ 
คะแนน  

ระดบั 
คณุภาพ  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   94.39 5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน      88.77 4 ดีเลิศ 

1.1.1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ   ดีเลิศ 

(1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การส่ือสารตามเกณฑ์ของแตล่ะระดบัชัน้ 

92 108 85.19 4 ดีเลิศ 

(2) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดบัชัน้ 

88 108 81.48 4 ดีเลิศ 

1.1.2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

(1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  88 108 81.48 4 ดีเลิศ 

(2) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  

88 108 81.48 4 ดีเลิศ 

(3) ผู้ เรียนมีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นกนั  

88 108 81.48 4 ดีเลิศ 

(4) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  88 108 81.48 4 ดีเลิศ 

1.1.3) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม   ดีเลิศ 

(1) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  96 108 88.89 4 ดีเลิศ 

1.1.4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ยอดเย่ียม 

(1) ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการเรียน การท างาน และพฒันาตนเอง 
สงัคม การเรียนรู้การ ส่ือสาร การท างานอยา่ง
สร้างสรรค์และมีคณุธรรม  

104 108 96.30 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

จ านวน 
นกัเรียนท่ี ผา่น
ประเมิน ระดบั 

3 ขึน้ไป 

จ านวน 
นกัเรียน 
ทัง้หมด  

ร้อยละ 
ท่ีได้  

คา่ 
คะแนน  

ระดบั 
คณุภาพ  

1.1.5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา   ดีเลิศ 

(1) ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูร สถานศกึษาจากพืน้ฐานเดมิ ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการตา่งๆ  

79 108 73.15 3 ดี 

(2) คา่เฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาตขิอง
ผู้ เรียนมี พฒันาการสงูขึน้หรือคณุภาพเป็นไป
ตามเปา้หมาย (สงู กวา่ระดบัเขตฯ ระดบัสพฐ. 
และ  ระดบัชาติ)  

35 38 92.11 5 ยอดเย่ียม 

1.1.6) มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ   ยอดเย่ียม 

(1) ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานในการ
ด ารงชีวิต รู้จกัการอดออมและพอเพียง  

108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

(2) ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพ ของท้องถ่ินตนเองและรู้จกัน า
ผลผลิตนัน้มาสร้างให้เกิดรายได้  

108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

(3) ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพท่ีตนสนใจ 108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน      100.00 5 ยอดเยี่ยม 

1.2.1) มีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศกึษาก าหนด  

108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

1.2.2) มีความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็น
ไทย  

108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

1.2.3) ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความ
แตกตา่งและหลากหลาย  

108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

1.2.4) มีสขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม  108 108 100.00 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   100.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ี
สถานศกึษาก าหนดชดัเจน  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 



44 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

จ านวน 
นกัเรียนท่ี ผา่น
ประเมิน ระดบั 

3 ขึน้ไป 

จ านวน 
นกัเรียน 
ทัง้หมด  

ร้อยละ 
ท่ีได้  

คา่ 
คะแนน  

ระดบั 
คณุภาพ  

2.2 มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของ
สถานศกึษา  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพ
ผู้ เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ 
ทกุกลุม่เปา้หมาย  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

2.4 พฒันาครูและบคุลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางอาชีพ  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคม
ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   100.00 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและ
ปฏิบตัจิริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่
เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก      100.00 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันาผู้ เรียน  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมลู
ปอ้นกลบัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้  

    100.00 5 ยอดเย่ียม 

สรุปรวมทัง้ 3 มาตรฐาน 98.13 5 ยอดเย่ียม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเดก็ 5.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 5.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 5.00 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็ 

 ระดบัคณุภาพ  :  ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 
1.1 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดังนี ้

- จดัโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน  โดยแพทย์/เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริม
ประจ าต าบลเข้ามาให้ความรู้การดแูลสขุอนามยัท่ีดีและตรวจสขุภาพฟันให้แก่เด็กอนบุาลทกุระดบัชัน้     

- จดัโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพโดยมีการชัง่น า้หนกัและวดัส่วนสงู ภาคเรียนละ 2 ครัง้  เพ่ือ
ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลโดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ
ตรวจสอบพัฒนาการเจริญเติบโตและหาข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทาง ในการแก้ไข  ส่งเสริมสุขภาพได้ตรงตาม
เปา้หมาย 

- จดัโครงการกีฬาสี &งานวนัเด็กเพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะด้านกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสีและรักการออกก าลงักาย 

- จดัโครงการทศันศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมในด้านสุขนิสัย และสุขอนามยัท่ีดีแก่เด็กๆ  เช่น  
ไปเย่ียมชมแปลงผกัไฮโดรโปรนิกส์ในชมุชนใกล้เคียง 

- จดัโครงการวิทยากรเฉพาะกิจ โดยให้มีวิทยากรท่ีเป็นหน่วยงานภายนอกและผู้ปกครองมาจัด
กิจกรรมให้กบัเด็กๆ เร่ืองการดแูลสขุภาพอนามยั  เช่น  คณะนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีท่ี 4 จากโรงพยาบาลชลบุรี
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ได้มาจดักิจกรรมและให้ความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพร่างกายและสอนการล้างมืออยา่งถกูวิธี  ทีมงานบริษัท
โอวลัตินสอนการออกก าลงักายประกอบเพลงและเชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรเฉพาะกิจสอนเด็กๆ เร่ืองการ
ออกก าลงักาย การเลน่กีฬากอล์ฟ 

- จดัโครงการภัยพิบตัิ  เพ่ือให้เด็กๆได้ตระหนกัถึงภัยอนัตรายจากภัยธรรมชาติตา่งๆ รวมถึงอคัคีภัย 
และรู้จกัวิธีป้องกันตวัเองเม่ือเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวได้อย่างถกูต้อง โดยเทศบาลเมืองบ้านสวน ฝ่ายปกครอง 
งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

- จดัโครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One) เพ่ือให้เด็กได้รู้จกัและตระหนกัถึงโทษและภยัของ
ยาเสพตดิ 

- จดัโภชนาการอาหารครบ 5 หมู ่ มีเมนอูาหารหลากหลาย 30 รายการท่ีไมซ่ า้กนั ไมใ่สผ่งชรูส 
ในการปรุงอาหารและจดัอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กๆทุกคนได้ด่ืมนมทุกวนั วนัละ 2 ครัง้ในช่วงเช้าและช่วง
บา่ยเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสขุภาพร่างกายให้แข็งแรงและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวยั        

- จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหนว่ยตวัเราเร่ืองสขุอนามยั  สขุนิสยัท่ีดี  หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
เร่ืองกินอย่างมีคุณค่า  อาหารหลกั 5 หมู่  และหน่วยสวสัดิรักษา เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กๆมีสุขนิสยัท่ีดีและรู้จัก
ดแูลตนเอง  

- จัดให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันในช่วงเช้า และมีกิจกรรมพิเศษเสริม  เช่น  ว่ายน า้ 
ยิมนาสติก  และกิจกรรมออกก าลงักายกลางแจ้ง  Activities Play พาเด็กๆไปวิ่งออกก าลงักายท่ีสนามทุกวนั
ศกุร์ 

- ส่งเสริมให้เด็กๆ แปรงฟันหลังรับประทานอาหารมือ้กลางวันโดยคุณครูสอนวิธีการแปรงฟันท่ี 
ถกูต้อง และดแูลให้เดก็ๆ แปรงฟันหลงัรับประทานอาหารมือ้กลางวนัทกุวนัเพ่ือปลกูฝังและสร้างสขุนิสยัท่ีดีให้
เป็น กิจวตัรท่ีควรปฏิบตั ิรวมถึงส่ือไปถึงผู้ปกครองและบคุคลในบ้านท่ีเก่ียวข้องท่ีใกล้ชิดให้ปฏิบตัติาม 

- สง่เสริมให้เด็กๆ ล้างมือและท าความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารกลางวนัและหลงัเข้า ห้องน า้
ทกุครัง้เพ่ือปลกูฝังและสร้างสขุนิสยัท่ีดีให้เป็นกิจวตัรท่ีควรปฏิบตั ิรวมถึงส่ือไปถึงผู้ปกครองและบคุคล ในบ้าน
ท่ีเก่ียวข้องท่ีใกล้ชิดให้ปฏิบัติตาม   นอกจากนีย้ังมีการตรวจความสะอาดของเล็บมือ  เล็บเท้า  ผม  เหา  
เสือ้ผ้าเดก็ๆ เป็นประจ าทกุสปัดาห์ 

- มีการด าเนินงานเพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเคร่ืองมือ  เช่น บนัทึกสุขภาพประจ าตวั  
แบบบนัทึกการตรวจสขุภาพและความสะอาดของร่างกาย  แบบประเมินภาวะการเจริญเติบโต   แบบสงัเกต
พฤติกรรมในชัน้เรียน  บันทึกหลังการสอน  สมุดประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย  สมุดรายงาน
ประจ าตวันกัเรียน 
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1.2 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ ดังนี ้

- กิจกรรมตามโครงการวันส าคัญ ได้แก่ โครงการกีฬาสี &งานวันเด็ก โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ
โครงการวนัแม่แห่งชาติ โครงการวนัลอยกระทง โครงการงานปิดภาค  โดยฝึกให้เด็กๆ ได้เคล่ือนไหวร่างกาย
ประกอบเพลงบนเวที เพ่ือฝึกความกล้าแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมตามวยั    

- กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการจัดกิจกรรมให้ เด็กๆได้ร่วมกันทดลอง 
วิทยาศาสตร์เด็กๆ ต้องช่วยเหลือกนัและต้องแบ่งปันอปุกรณ์การทดลองกันใช้ เด็กๆ ต้องสะท้อนความรู้หน้า 
ชัน้เรียนเป็นการสง่เสริมให้เดก็ๆ กล้าพดูกล้าแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมตามวยั           

- กิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์ โดยจดักิจกรรมให้เด็กๆ ได้แสดงอารมณ์ตาม ความรู้สึก
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวยั จดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง จงัหวะดนตรี   

- จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการกล้าพดูกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวยั และส่งเสริมให้เด็กๆ มี
ความเมตตา กรุณา มีน า้ใจ ชว่ยเหลือและแบง่ปันและมีความสขุในการร่วมกิจกรรม 

- ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ท าสมาธิและออกก าลังกายในช่วงเช้า เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้  

- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ เช่น จดักิจกรรมศิลปะสปัดาห์ละ 2 ครัง้  และส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่าเร่ืองในสิ่งท่ีตนวาดน าเสนอ
ผลงานหน้าชัน้เรียน   จดักิจกรรมสอนดนตรีสปัดาห์ละ 1 ครัง้ จดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะสปัดาห์ละ 5 
วนั  และทางโรงเรียนได้จดัให้มีการสอนเสริมหลงัเลิกเรียนในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ประยกุต์ และว่ายน า้
ส าหรับเดก็ๆ ท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ 

- มีการด าเนินงานเพ่ือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเคร่ืองมือ  เช่น แบบสังเกต
พฤติกรรมในชัน้เรียน  แฟ้มสะสมผลงาน บนัทึกหลงัการสอน  สมดุประเมินพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวยั  
สมดุรายงานประจ าตวันกัเรียนระดบัปฐมวยั 

 

1.3 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ดังนี ้

- จดักิจกรรมตามโครงการวนัส าคญั เช่น วนัไหว้ครู วนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ วนัลอยกระทง  
วนัขึน้ปีใหม่ และวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัเข้าพรรษา โดยให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมและได้เรียนรู้ถึง
การประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ  ปฏิบตัตินตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นปลกูฝังนิสยั 

ให้รู้จกัช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้เหมาะสม  มีระเบียบวินยัรู้จกัเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี
อย่างเรียบร้อย มีความรับผิดชอบท างานท่ีมอบหมายจนส าเร็จ  รู้จักใช้สิ่งของเคร่ืองใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง ดแูลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทิง้ขยะอย่างถกูท่ี  ปฏิบตัิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
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สามารถปรับตวัเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนได้  รู้จกัทกัทาย พูดคยุกับผู้ ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้อย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

- ครูและเดก็ๆ มีก าหนดข้อตกลงในห้องเรียนให้เด็กทกุคนยดึปฏิบตัิร่วมกนัเพ่ือการเป็นสมาชิกท่ีดี
ในสงัคม เช่น เก็บของเล่นทกุครัง้เม่ือเล่นเสร็จ เข้าแถวรอคอยตามล าดบัก่อนหลงัในการท ากิจกรรมตา่งๆ  ไม่
พดูปดและไม่มีการลกัขโมยในโรงเรียน  หากเก็บของได้จะให้ครูเพ่ือประกาศหาเจ้าของ  การพูดจาสภุาพเป็น
ต้น โดยเอกสารข้อตกลงจะติดไว้ท่ีห้องเรียนและมีการย า้เตือนและตรวจเช็คการปฏิบัติของเด็กๆ อย่าง
สม ่าเสมอในตารางดาวเดก็ดี 

- มีการด าเนินงานเพ่ือประเมินพฒันาการด้านสงัคมตามเคร่ืองมือ  เชน่  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการ
ปฏิบตัิกิจกรรม แฟ้มสะสมผลงาน บนัทึกหลงัการสอน สมุดประเมินพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวยั  สมุด
รายงานประจ าตวันกัเรียนระดบัปฐมวยั 

- จดักิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า  มีการสวดมนต์และครูเวรประจ าวนัจะพูดคยุอบรม
หรือเลา่เร่ืองท่ีเป็นคต/ิข้อคิดท่ีดีให้กบัเดก็ๆในทกุเช้าและสวดมนต์ก่อนนอนกลางวนัทกุวนั 

- จดักิจกรรมท่ีผสมผสานการพัฒนาผู้ เรียนให้ครบทุกด้านทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา  ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรม 6 อย่างตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด  ดงันี  ้การสอนภาษาองักฤษ
โดยครูต่างชาติทกุวนั  ว่ายน า้ ยิมนาสติก ดนตรี คอมพิวเตอร์ จดัให้มีการเรียนสปัดาห์ละ 1 ครัง้ การทดลอง
วิทยาศาสตร์  เดือนละ 2ครัง้  การท าอาหาร  เดือนละ 1 ครัง้ การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี  เทอมละ 1 ครัง้  
การเชิญวิทยากรผู้ รู้มาสอนเดก็ๆ เทอมละ 1 ครัง้  สง่เสริมการท าโครงงาน  เทอมละ 1 ครัง้ 

 

1.4 มีพัฒนาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมกิจกรรมหลัก 6 อย่าง ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

ก าหนด  คือ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเคล่ือนไหว  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมสร้างสรรค์  
กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกมการศกึษา 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  โดยเด็กๆได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมท่ีต้องจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์  กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็กๆ ค้นหา
ค าตอบจากข้อสงสยั โดยการระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง กิจกรรมท่ี ให้
เด็กได้ฝึกทกัษะการฟัง การสนทนาโต้ตอบ การเล่าเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ พบเห็นได้อย่างเป็นเร่ืองราว  
ฝึกให้เด็กรู้จกัการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดเช่ือมโยงเหตกุารณ์ บอกถึงผลท่ีเกิดขึน้ คิดมีเหตผุล คิดและ
ตดัสินใจเลือกสิ่งตา่งๆ ประกอบเหตผุล 

- จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตัง้แต่ระดบัปฐมวยั  ฝึกให้เด็กรู้จกัค้นคว้า ทดลอง ส ารวจ สงัเกต เพ่ือ
หาค าตอบและฝึกการท างานร่วมกนั รู้จกัแสดงความคดิเห็นร่วมกนัและสนกุสนานในการเรียน 
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- จัดหน่วยการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมความรู้ในสิ่งใกล้ตวันักเรียน  ประเพณีวัฒนธรรมไทย  
ความเป็นไทย  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเหตกุารณ์ปัจจุบนัต่างๆ ท่ีเด็กๆ ควรรู้ เช่น เร่ือง
ภาวะโลกร้อน และภยัธรรมชาตแิผน่ดนิไหว เป็นต้น 

- จดัให้มีการเสริมประสบการณ์ในเร่ืองเก่ียวกับอาชีพ  เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหลกัในการ
ท างานในหนว่ยชมุชนของเราและอาชีพในฝัน 

-  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน มีการวางแผนงาน 
แบ่งงาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ กิจกรรมท าอาหาร(เดื อนละ 1 ครัง้)  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์(เดือนละ 2 ครัง้)  การท าโครงงาน(เทอมละ 1 ครัง้)  การท างานศิลปะเป็นกลุ่ม  
เป็นต้น 

- จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เดก็ๆ ได้ปฏิบตัด้ิวยตนเองและใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 อยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัท า Mind Mapping ในทุกหน่วยใหญ่ของการเรียน   เพ่ือให้เด็กๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

และคิดอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมการสอนท่ีให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เช่น การส ารวจ
โรงเรียนและห้องตา่งๆ  ภายในโรงเรียน  ส ารวจต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตรอบๆ โรงเรียน 

- จัดให้มีมุมประสบการณ์(มุมเสรี) มุมส่ือมอนเตสเซอร่ีและเกมการศึกษาไว้ประจ าห้องเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถน ามาเล่นหรือได้ศึกษาได้ในเวลาว่างและมุมหนังสือในห้องเรียนให้เด็กๆ ได้เข้าไป
เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถยืมหนงัสือนิทานกลบับ้านได้ 

1.5 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชนและทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเดก็ ดังนี ้

- จดัโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน และเปิด
โอกาสให้บุคลากร หรือนกัเรียนได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศกึษาแก่ชุมชนตามสมควร เช่น ส่งนกัเรียน
เข้าร่วมแสดงในวันส าคญัต่างๆของชุมชน  การสนับสนุนให้ครูเป็นคณะกรรมการท างานหรืออ านวยความ
สะดวกในงานตา่งๆ ของชมุชนหรือเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาเรียนรู้ดงูานในโรงเรียน 

- จดัโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงวิธีในการพฒันาเด็ก  
แนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และนโยบายของโรงเรียน  รวมทัง้กฎระเบียบและข้อควรปฏิบตัิตา่งๆ 
เพ่ือโรงเรียนและทางบ้านจะได้พฒันาเดก็ไปในทางเดียวกนั   

- จัดโครงการวิทยากรเฉพาะกิจเพ่ือขอความร่วมมือกันระหว่างทางบ้าน องค์กรทางศาสนา 
สถาบนัทางวิชาการ รวมทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนกัเรียนเพ่ือมุ่งเน้น
ให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและเพ่ือเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวนัให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ชมุชน และนกัเรียนเอง 

- จดัโครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  โดยพานักเรียนท่องเท่ียวเชิงความรู้ทางการศึกษานอก
สถานท่ีในชุมชน  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกล  ท าให้นักเรียนได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่



50 
 

นอกเหนือจากเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จักคิดวิเคราะห์และหา
ค าตอบ  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนได้ตอ่ไป 

- จดักิจกรรมวนัพบครูของลกูก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รู้จกักบัครูประจ าชัน้ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันเก่ียวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการ
ชว่ยเหลือดแูลและพฒันาเดก็ ร่วมกนัระหวา่งบ้านและโรงเรียน 

- กิจกรรมวนันัดพบผู้ ปกครอง เพ่ือรายงานผลพัฒนาการเรียนของเด็กในช่วงสิน้ภาคการศึกษา 
เป็นรายบคุคลเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการพฒันาด้านการเรียนรู้และร่วมกนัหาทางพฒันาเดก็ๆ ในทกุๆ
ด้าน 

- สง่เสริมให้ผู้ปกครองได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวนัส าคญั เช่น โครงการพ่อแห่งชาติ โครงการแม่
แหง่ชาต ิโครงการวนัลอยกระทง โครงการร่มไม้เกมส์&งานวนัเดก็ 

- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
โดยเขียนส่ือสารในสมุดส่ือสารประจ าตัวของเด็ก และสามารถติดต่อกับครูประจ าชัน้ทางโทรศัพท์ตาม
ชว่งเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้ 

ผลการพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีน า้หนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์ 

ครูเอาใจใส่นักเรียนและจดักิจกรรมผู้ เรียนให้แข็งแรง มีสุขนิสยัท่ีดี และรู้จกัดแูลความปลอดภัยของ ตนเอง
ผู้ เรียนสามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ดี สามารถเล่น และท า
กิจกรรมได้อยา่งปลอดภยัทัง้ตวัเองและผู้ อ่ืน ซึง่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม            

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง 
จงัหวะ ดนตรี  กล้าพดูกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวยั   มีความเมตตากรุณา มีน า้ใจ ช่วยเหลือและ
แบง่ปันและสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกบัสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวยั ซึ่งมีผลการ 
ประเมินอยูใ่นในระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม            

- เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้ มีวินยัและปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงได้ สามารถท างานท่ีมอบหมายจนส าเร็จ มีความรับผิดชอบ  รู้จักดูแลรักษาธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม ทิง้ขยะอย่างถูกท่ี  ใช้สิ่งของ เคร่ืองใช้อย่างประหยดั รู้จกัเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเล่นและท างานงานร่วมกับเพ่ือนได้ดี เป็นผู้ น าและผู้ ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  รู้จกัทกัทาย พดูคยุกบัผู้ ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้อย่างเหมาะสม รู้จกัปฏิบตัิตนตามมารยาท
ไทยได้ตามกาลเทศะ ซึง่มีผลการประเมินอยูใ่น ในระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม            

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการฟังและส่ือสาร สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า
เร่ืองราวได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐานสามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์และ 
อธิบาย เช่ือมโยงสาเหต ุและผลท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์หรือการกระท าได้ รู้จกัแสวงหาความรู้โดยการค้นหา 
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ค าตอบของข้อสงสยัโดยระบปัุญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้ ซึง่มีผลการประเมิน 
อยูใ่นระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม    

- โรงเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา 
สถาบนัทางวิชาการ รวมทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาจดักิจกรรมตา่งๆ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
เด็กๆ   ผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงวิธีในการพฒันาเด็กปฐมวยั และกฏระเบียบ นโยบายการเรียนการสอนของ
โรงเรียน   

จุดเด่น 

- เดก็มีพฒันาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และรู้จกัดแูลความปลอดภยัของ ตนเองได้  มี
พฒันาการด้านอารมณ์  กล้าพดูกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
สอดคล้องกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสมตามวยั มีพฒันาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัร
ประจ าวนัได้ มีวินยัและปฏิบตัิตามข้อตกลงได้ เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมเล่นและท างานร่วมกบัเพ่ือนได้และมี
พฒันาการด้านสติปัญญา มีทกัษะการฟังและส่ือสาร สามารถสนทนาโต้ตอบ เล่าเร่ืองราวได้และมีทกัษะการ
คิดพืน้ฐาน  รู้จกัแสวงหาความรู้โดยการค้นหา ค าตอบของข้อสงสยัโดยระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือก
วิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้  

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ ปกครอง และชุมชนทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัด
กิจกรรมต่างๆ และมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆ เฉล่ียห้องเรียนละ 4 ครัง้ต่อปี
การศกึษา  สง่ผลท าให้เดก็มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายและสนกุในการเรียนรู้ รักการมาโรงเรียน   

จุดควรพัฒนา 

- เดก็ควรได้รับการส่งเสริมให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือจากวสัดุ
เหลือใช้  การปะติดวัสดุเหลือใช้หรือส่ือธรรมชาติเป็นรูปทรงต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะการใช้มือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตา่งๆ ด้วยความคลอ่งแคลว่ 

- เด็กบางส่วนควรได้รับการฝึกสมาธิให้มากขึน้โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเกม
การศกึษาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ให้มากขึน้ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมความรู้พืน้ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมให้มาก
ขึน้ เชน่  การทดลอง  การส ารวจธรรมชาต ิ การใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ระดบัคณุภาพ  :  ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนร่มไม้ ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศกึษาไว้อยา่งชดัเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคญัเพ่ือท่ีจะขบัเคล่ือนการศกึษา ระดบัปฐมวยั ได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพเด็กรอบด้าน ทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง  สอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตของ ครอบครัว  ชมุชน  และท้องถ่ิน  เพ่ือให้เดก็มีความสขุในการเรียนรู้ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้เรียน 
- โรงเรียนจดัให้มีครูท่ีมีประสบการณ์และครูท่ีจบวฒุิการศึกษาปฐมวยัให้มีจ านวนเพียงพอและ

เหมาะสมกับชัน้เรียน โดยมีสดัส่วนครู 1  คนตอ่นกัเรียน 12 คน  และมีการจ ากดัจ านวนนกัเรียนตอ่ห้องเรียน
ไมเ่กิน 25 คน เพ่ือประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมและการดแูลอยา่งทัว่ถึง 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
- โรงเรียนได้สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ พฒันาตนเอง โดยสง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ือ

พฒันาคณุภาพครูด้านการศึกษาปฐมวยัอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบคุคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบ การจัดกิจกรรม  ทกัษะการสงัเกต และการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกับ
เดก็และผู้ปกครอง  

- ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกภาค
การศกึษา  มีการจดัประชมุครูเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนครูในการจดักิจกรรมทกุสปัดาห์ 

- ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรมหลกัและเน้นให้นกัเรียนได้คิด  ได้ลงมือปฏิบตัิจริงและแก้ไขปัญหา  เชน่  การส ารวจและสงัเกต การ
ท าอาหาร  การทดลองวิทยาศาสตร์  การท าโครงงาน การท ากิจกรรมกลุม่  เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือวิเคราะห์แก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายกลุ่มและ
รายบคุคล  มีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและจดักิจกรรมสนองตอ่ความต้องการของเดก็แตล่ะคน  

- ส่งเสริมให้ครูมีการจดบนัทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการประเมินพัฒนาการของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอในสมุดส่ือสารทุกสัปดาห์และน าผลการประเมินพฒันาการท่ีได้มา
ปรับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนและพฤตกิรรมการเรียนรู้ของเดก็ 
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2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
- โรงเรียนให้ความส าคัญกับด้านอาคารสถานท่ี โดยจัดให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  มีการจัด

สภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย สวยงาม สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนอย่างมีคุณภาพ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องยิม สนามกีฬา
กลางแจ้ง  สนามกีฬาในร่ม  สนามเด็กเล่น  สนามหญ้า  ลานทราย  โถงอเนกประสงค์  สระว่ายน า้อนุบาล  
สระวา่ยน า้ประถมและห้องสมัมนา 

- มีการจัดสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทัง้แบบรายบุคคล และรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  
ให้เพียงพอและเหมาะสมกบัวยั   

- โรงเรียนจดัหา/จดัท าส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและเพียงพอตอ่ความต้องการ
ของเดก็ 

- จดัให้มีอปุกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เคร่ืองนอน  เคร่ืองอ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้พอเพียงกับ
เดก็  โดยจดัให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภยั   

- จดัให้มีเคร่ืองเลน่สนาม  เคร่ืองเลน่น า้  เลน่ทรายท่ีเหมาะสมปลอดภยั   
- จัดให้มีพืน้ท่ีส าหรับ แปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อม

อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัเดก็ 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
- จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุน การบริหารจดัการเพ่ือการจดัการเรียนรู้ ท่ีอ านวย

ความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมลูส าหรับครู 
- จดัให้มีห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กได้ฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เล่น

เกมการศกึษาแบบออนไลน์และศกึษาหาข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
- จดัให้มีห้องสมุด ห้องดนตรีและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน เช่น วิทยุ ซีดีนิทาน ซีดี

เพลง ส่ือบตัรภาพ บตัรค าเพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์อย่างพอเพียง  
- ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้เด็กโดยการใช้ส่ือทัง้จากภายในและ

ภายนอกโรงเรียน เช่น การพานักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งสถานท่ีส าคัญในชุมชนและสถานท่ีราชการ 
(โครงการทศันศกึษาเพ่ือการเรียนรู้) และการเรียนรู้จากวิทยากรเฉพาะกิจ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน (โครงการ
วิทยากรเฉพาะกิจ) 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- โรงเรียนมีการวางระบบบริหารงานอย่างชดัเจน  มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ(PDCA) 

บริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้หลกักลัยาณมิตร  มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีค าสัง่ใน
การแตง่ตัง้และการมอบหมายงานอย่างชดัเจน มีการจดัตัง้คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือด าเนินการบริหารจดัการ 
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มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด และยึดหลักการมีส่วนร่วม  โดยร่วมกันจัดท าเอกสาร เช่น  
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปฏิทินปฏิบตัิการประจ าปี  ค าสัง่แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบโครงการและงานฝ่าย ค าสัง่ใน
การปฏิบตังิานและกิจกรรมตา่งๆ 

- มีการประเมินคณุภาพภายในโดยจดัให้มีการประเมินตา่งๆ ดงันี ้ ประเมินโครงการ/กิจกรรมทกุ
อย่างท่ีจดัขึน้ทนัที โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย มีการสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคญัทุกภาคการศกึษา  
และน าข้อมลูสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 

- ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทัง้รายงานผลการประเมินตนเองให้
หนว่ยงานต้นสงักดัอยา่ง ตอ่เน่ือง   

จุดเด่น 

- มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน การศกึษาปฐมวยั  
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน  มีการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบั มาตรฐานตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศกึษา 

- มีการวางระบบบริหารงานอย่างชัดเจน  มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ(PDCA) บริหาร
แบบมีสว่นร่วมและใช้หลกักลัยาณมิตร   

- มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย สวยงาม สิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนอย่างมีคุณภาพ  ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อปุกรณ์เพ่ือสนบัสนนุการจดั ประสบการณ์  

- ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ือพฒันาคณุภาพครูด้านการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษาปฐมวยั  มีทกัษะในการ
จดัประสบการณ์  มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ และการจัด
กิจกรรม   

จุดควรพัฒนา 

- ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อการส่งเสริม
บทบาทของสถานศกึษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชมุชนท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ตอ่สถานศึกษาและชมุชน
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศึกษาสาเหตุของการด าเนิน
โครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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- สถานศกึษาควรจดัหากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกับผลการด าเนินงานประกนั
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 
ครัง้   

- ควรให้มีส่ืออปุกรณ์ท่ีทนัสมยั เพ่ือสะดวกในการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนเป็นช่องทาง
ให้ครูปฐมวัยเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกับวัย ครูผู้ สอนระดับปฐมวัยศึกษามีความจ าป็นต้องใช้
สารสนเทศทกุประเภท เพ่ือการวางแผน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การจดักิจกรรมตามหน่วย งานธุรการ
ชัน้เรียน และกิจกรรมอ่ืนๆ ให้กับเด็ก ครูต้องอาศยัช่องทางเหล่านีใ้นการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัมา
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากส่ือสิ่งพิมพ์แล้ว  ควรจัดให้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือโสตทัศน์ E-
Book (electronic book) , E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน์  และคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน หรือ CAI ให้มากขึน้ 

- ควรด าเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทันสมัย(ด้านวิทยาศาสตร์) ใส่ใจ(ด้านการ
สง่เสริมสขุภาพ) ให้ความสขุ(ด้านสนุทรียภาพ) โดยการจดัท าเอกสาร แผน่พบัและปา้ยนิเทศไว้หน้าโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ   

ระดบัคณุภาพ  :  ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเตม็ศักยภาพ 

โรงเรียนได้จดัการศกึษาปฐมวยัมุ่งเน้นความส าคญัของการพฒันาการในทกุๆ ด้าน  ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญา  มีความรู้ คณุธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสขุ  จดัประสบการณ์ในรูปแบบบรูณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทัง้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดงันี ้

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวยั เช่น  ด้าน
ร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกายเด็ก  เคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุก
ส่วน ทัง้กล้ามเนือ้มดัใหญ่มดัเล็กสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ รู้จกัการรอคอย กล้าแสดงออก รู้จกัการช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีความรับผิดชอบ  ด้านสงัคม เด็กสามารถช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้  มีวินยั
ในตนเอง เล่นร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ ใหญ่  ด้านสติปัญญา เด็กมีความคิดร่วมยอด รู้จักการ
แก้ปัญหา สามารถส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยัและมีทกัษะ 
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- ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมกิจกรรมหลัก 6 อย่าง ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด  คือ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเคล่ือนไหว  กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกมการศกึษา 

- ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกนั มีการ
วางแผนงาน แบ่งงาน  ท างานตามล าดับขัน้ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ กิจกรรมท าอาหาร,  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์,  การท าโครงงาน, การท างานศลิปะเป็นกลุม่  เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้ครูจดัหน่วยการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมความรู้ในสิ่งใกล้ตวันักเรียน  ประเพณี
และวฒันธรรมไทย  ความเป็นไทย  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงเหตกุารณ์ปัจจบุนัต่างๆ ท่ี
นกัเรียนควรรู้  เชน่  เร่ืองภาวะโลกร้อน และภยัธรรมชาตแิผน่ดนิไหว เป็นต้น 

3.2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัตอิย่างมีความสุข 
- โรงเรียนร่มไม้มีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จาก

การเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเองและ ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้นกัเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกนั มีการวางแผนงาน แบง่งาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอนและชว่ยเหลือซึ่งกนั
และกัน ได้แก่ กิจกรรมท าอาหาร  กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์  การท าโครงงาน  การท างานศิลปะเป็นกลุ่ม  
เป็นต้น 

- จดัโครงการทศันศกึษาเพ่ือการเรียนรู้  โดยพานกัเรียนท่องเท่ียวเชิงความรู้ทางการศกึษานอก
สถานท่ีในชมุชนเพ่ือเปิดโลกทศัน์ของนกัเรียนให้กว้างไกล  ท าให้นกัเรียนได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ 

- จดักิจกรรมกลางแจ้งท่ีหลากหลายและกิจกรรม Active Play ทกุเช้าวนัศกุร์ เพ่ือให้นกัเรียนได้
ออกก าลงักายยามเช้าบริเวณสนามอย่างสนกุสนานร่วมกนั เป็นการพฒันาด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสงัคม
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
- ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจม่ใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมมุสง่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้  

มมุประสบการณ์(มมุเสรี)  และมีมมุหนงัสือท่ีจ าเป็นตอ่พฒันาการของเดก็อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัวยั   
- มีการจดัตกแตง่ห้องเรียนให้สดใส  มีปา้ยนิเทศตามหน่วยการเรียนในแตล่ะสปัดาห์และมีส่ือ

การเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การจดัประสบการณ์การเรียนการสอนอยา่งครบครัน  
- มีห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และห้องดนตรี ท่ีทนัสมยัและมีอปุกรณ์เพียงพอตอ่จ านวนการใช้

งาน 

- จดัให้มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัประสบการณ์การเรียนรุ้ส าหรับเดก็ เชน่ ซีดีเพลง ซีดี
นิทาน วิทย ุ 
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3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเดก็ 

- ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การ
ส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือได้น าผลการประเมินไป
พฒันาศกัยภาพของเดก็และพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชัน้เรียน  

- ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและจดักิจกรรมสนองตอ่ความต้องการของเด็กแตล่ะคน 
มีการจดบนัทกึพฤตกิรรมนกัเรียนเป็นรายบคุคลอย่างสม ่าเสมอ 

- ครูมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอในสมุดส่ือสารทุก
สปัดาห์  และในตารางประเมินพฒันาการนกัเรียนภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ 

- ครูมีการน าผลการประเมินพัฒนาการท่ีได้มาปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และท างานวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือวิเคราะห์แก้ปัญหาของนักเรียนเป็นราย
กลุม่และรายบคุคล 

จุดเด่น 

- โรงเรียนได้จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึง่เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

- ส่งเสริมให้ครูจดัประสบการณ์ในรูปแบบบรูณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทัง้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ท าให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เรียน เลน่และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ 

- มีการส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกนั มี
การวางแผนงาน แบ่งงาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ กิจกรรมท าอาหาร,  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์,  การท าโครงงาน, การท างานศลิปะ 

- มีการจดัห้องเรียนเพียงพอ กว้างขวางพอเหมาะ มีความสวยงาม มีบรรยากาศดี ร่มร่ืน  มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มุมประสบการณ์  มุมเสรี และมีมุมหนงัสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัวยั   

- ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
และการจดักิจวตัรประจ าวนั ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสงัเกต การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการเพ่ือได้น าผลการ
ประเมินไปพฒันาศกัยภาพของเดก็และพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชัน้เรียน  
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จุดควรพัฒนา 

- ครูควรได้รับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ในการประเมินพัฒนาการของเด็ก  เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพฒันาเด็กและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  โดยครูสายชัน้อนบุาล 1-3 ควร
ประชมุเพ่ือวางแผนจดัท าบนัทึกและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม ่าเสมอทกุวนั  
โดยในบนัทึกการสอนควรก าหนดประเด็นปัญหา  วิธีการด าเนินการแก้ไข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาเด็กแล้วแต่ปัญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแต่บริบท  อาจจะจัดท าเป็นวิจยัหน้าเดียวหรือท า
วิจยัในบนัทกึหลงัสอน 
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 ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเดก็ 5.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 5.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 5.00 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ระดบัคณุภาพ  :  ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
และโครงการตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้น   มาตรฐานท่ี 1 ดงันี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
- จดัโครงการรักการอ่านเพ่ือเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าจากการ

อ่าน ส่งเสริมนกัเรียนใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนในช่วงพกักลางวนัและสามารถยืมหนงัสือจากห้องสมุด
เพ่ือน าไปอ่านท่ีบ้านได้  อีกทัง้ยังได้จัดท าสมุดบันทึกการอ่านเพ่ือกระตุ้ นให้นักเรียนอ่านหนังสืออ่ืนๆ 
นอกเหนือจากห้องสมดุ  โดยมีผู้ปกครองหรือครูเซ็นรับรอง  และมอบเกียรติบตัรให้กบันกัเรียนท่ีมีสถิตกิารอา่น
หนงัสือมากท่ีสดุในแตล่ะภาคการศกึษา 

- ก าหนดหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรับนักเรียนชัน้ ป.2 ถึงป.6 โดยคดัเลือกนวนิยาย เร่ืองสัน้และ
วรรณกรรมดีเดน่ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ และหนงัสืออ่านนอกเวลาท่ีเป็นนวนิยายภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ป.5 และ ป.6 เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินในการอา่น 

ได้ข้อคตเิตือนใจและค าสอนตา่งๆจากเร่ืองท่ีอ่าน 
- ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียนในทุกระดบัชัน้ โดยมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตัง้แตร่ะดบัขัน้ ป. 1 เช่น การฝึกอ่าน
ค ายากภาษาไทย การฝึกให้นกัเรียนท่องบทอาขยาน ค าคล้องจอง และการทดสอบเขียนค ายากในทกุสปัดาห์
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เพ่ือดผูลพฒันาการของนกัเรียน  การส่งเสริมให้นกัเรียนค้นคว้าท ารายงาน โครงงานตา่งๆและน าเสนอผลงาน
ของตนเองหน้าชัน้เรียนในทกุวิชา 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 
และแก้ปัญหา 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความคิดโดยฝึกการ
คดิวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งมีเหตผุล การใฝ่หาความรู้ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ในการพฒันาตนเอง 
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการอา่นเชิงคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณสง่เสริม
ให้ผู้ เรียน มีทกัษะการอ่าน เชิงคดิวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ  เพ่ือประโยชน์ในการรับข่าวสารข้อมลูและเช่ือ
ขา่วสาร อย่างมีเหตผุล สามารถพฒันาตนเอง และปรับตวัให้ทนักบัเหตกุารณ์ และการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ใน
ยคุข้อมลู ขา่วสารไร้พรมแดน เป็นการพฒันาผู้ เรียนในการด ารงชีวิต การศกึษาในระดบัสงูต่อไป  

- จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิจริง  มีการท ารายงาน  โครงงานและทดลองอย่าง
สม ่าเสมอ  เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คดิสงัเคราะห์  และคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียน 

- จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกนั เช่น ในการรวมกลุ่มกนัวางแผนงานประดิษฐ์  การท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การท าอาหาร  
การค้นคว้ารายงานและน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการใช้ความรู้ การแก้ปัญหา และทกัษะกระบวนการคิดในการ

ประดิษฐ์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์  สร้างชิน้งานตามความสนใจ โดยน าองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน
การสร้างชิน้งานอยา่งน้อย 1 ชิน้/ภาคเรียน   

- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้มีโอกาสท าการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  การท าอาหาร  การค้นคว้ารายงานและน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- จัดโครงการรักการอ่าน โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ และ

กิจกรรมสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการ เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ทุกๆ ด้านท่ีนักเรียนต้องการ เช่น  จากส่ือมวลชนทุกแขนง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทรัพยากร
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และหน่วยงานตา่งๆ ท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและพฒันา
ตนเอง  

- จดัให้มีห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้
ทัง้ในชัว่โมงเรียนปกตแิละชว่งเวลาพกักลางวนั 
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- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
เทคโนโลยีท่ีหลายหลาย  เชน่ การท าโครงงาน  รายงาน   

- จดักิจกรรมการแข่งขนัผลงานทางคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมวันส าคญัต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 

1.1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- ก าหนดให้ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริงใช้ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียนจบหน่วยการ
เรียน/บทเรียน ด้วยวิธีการวดัผลท่ีหลากหลาย ครบทัง้ 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านเจตคต ิ 
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้ ครูผู้ สอนได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของผู้ เรียน   

- จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมและวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีการวางเป้าหมาย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละวิชาร่วมกัน  โดยท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนให้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาให้นกัเรียนได้
ลงมือปฏิบตัิจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการกระตุ้นให้นกัเรียนได้ทบทวนบทเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือเตรียมพร้อมในการทดสอบย่อยประจ าในแตล่ะบทในทกุวิชา จดัสอนซ่อมเสริมส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีผลการทดสอบไม่ผา่น  มีการก าหนดให้นกัเรียนทอ่งบทอาขยาน ท่องสตูรคณู ทอ่งค าศพัท์ภาษาองักฤษทกุ
วนั  ฯลฯ  

- ส่งเสริมนักเรียนมีประสบการณ์ในการเข้าประกวดและแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

- ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามมาตรฐาน
ตวัชีว้ัดในแต่ละวิชา  มีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชีว้ัดท่ีสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบของส านักงาน
ทดสอบทางการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อมติวสอบ NT ให้นกัเรียนในชัน้ป.3 และการสอบ O-Net ของ
นกัเรียนชัน้ ป.6  

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีต่องานอาชีพ 
- จดัโครงการวิทยากรเฉพาะกิจเพ่ือเปิดโอกาสให้ตวัแทนชมุชน ผู้ปกครองมาเป็นส่วนหนึ่งในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวบุคคลส าคัญในท้องถ่ิน และผู้ ประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายเพ่ือการสร้างแรงบนัดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตและมีเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ 

- จัดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ โดยจัดให้นักเรียนทัศนศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับสถานท่ี
ราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอาชีพในชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  เช่น  แหล่งท าข้าวหลาม 
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ตลาดหนองมน,  ศนูย์อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล อ.บางพระ จ.ชลบรีุ,   ศนูย์แสดงเคร่ืองจกัสานท่ี กลุ่มจกั
สานชมุชนยอ่ยท่ี 1 เทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ  และมินิมรู่าห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

- โรงเรียนจัดให้มีสปัดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการขึน้ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมิถุนายน โดย
ก าหนดหนว่ยการเรียนของแตล่ะระดบัชัน้ให้สอดคล้องกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ๆ  ได้รู้จกัท้องถ่ินของตนเอง สถานท่ีทอ่งเท่ียว บคุคลส าคญัและอาชีพในท้องถ่ิน ดงันี ้

ชัน้ป.1  เร่ืองทะเลงาม เรียนรู้เก่ียวกบัทะเลและการประมง 
ชัน้ป.2  เร่ืองข้าวหลามอร่อย เรียนรู้การท าข้าวหลามและอาหารแปรรูปจากข้าว 
ชัน้ป.3  เร่ืองอ้อยหวาน   เรียนรู้การปลกูอ้อยและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ  
ชัน้ป.4  เร่ืองจกัสานดี เรียนรู้การท าจกัสานและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ ่ 
ชัน้ป.5  เร่ืองประเพณีวิ่งควาย  เรียนรู้เก่ียวกบักระบือและประเพณีวิ่งควาย  
ชัน้ป.6  เร่ืองชลบรีุ ถ่ินของดีท่ีนา่เท่ียว เรียนรู้สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในชลบรีุ 

- จดักิจกรรมชมรมในคาบเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนชมรม 
ตามความสนใจ นกัเรียนจะได้ฝึกความสามารถในการประดิษฐ์ผลงาน งานฝีมือการเย็บปักถักร้อย และการ
แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมตลาดนัดของหนู เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถจากการเรียนชมรมมาจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสร้างรายได้
เล็กๆน้อย เพ่ือการแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้  

1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โรงเรียนได้จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะขีวิตของผู้ เรียน เพ่ือให้ อยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ เน้น 

การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวยั พฒันาคณุธรรมผู้ เรียนตามหลกัสูตร  เน้นให้ผู้ เรียนมี
วินยั ซ่ือสตัย์ รับผิดชอบ ดงันี ้

- จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมคนไทย  12 ประการ เพ่ือให้มีการพัฒนาผู้ เรียนในด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและคา่นิยมหลกั 12 ประการ และส่งเสริมและสนบัสนนุให้นกัเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเน้น
การปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ียั่งยืน ด้วยกิจกรรม เช่น  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมนกัเรียนรู้ประหยดั  กิจกรรมนกัเรียนมารยาทงาม  กิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินยั  และกิจกรรมคนดีศรีร่มไม้ 

- จดัโครงการสง่เสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา(ท าบญุตกับาตรและแหเ่ทียนพรรษา) 
และโครงการวนัลอยกระทงเพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ถึงวฒันธรรมและประเพณีไทย  

- จดัโครงการวนัพ่อแห่งชาติ โครงการวนัแม่แห่งชาติ โครงการวนัไหว้ครูและโครงการปัจฉิมนิเทศ
เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ความกตญัญตูอ่สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส านึก
ท่ีดีตอ่ผู้ มีพระคณุ ครูบาอาจารย์และสถาบนัการศกึษา  
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- จดัโครงการเงินออม เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการอดออม การรู้จกัประหยดั โดยมีการส ารวจและ
สง่เสริมให้นกัเรียนมีบริการรับฝากเงิน โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง เข้ามาให้บริการภาค
เรียนละ 4 ครัง้ให้  นอกจากนีท้างโรงเรียนยงัมีการจดักิจกรรมการประกวดนกัเรียนรู้ประหยดัเพ่ือส่งเสริมให้
นกัเรียนตระหนกัถึงการร่วมกันประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมมือกันประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟ้า และ
การรับประทานอาหารให้หมดจานอีกด้วย 

-  จดักิจกรรมการสอนแบบบรูณาการโดยสอดแทรกการสอนด้านคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ี
พงึประสงค์ในการเรียนการสอนทกุวิชา   

- จดัให้ความรู้และสง่เสริมให้นกัเรียนเข้าร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยทกุเทศกาลและวนัส าคญั   
- จดักิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า  มีการสวดมนต์  และครูเวรประจ าวนัจะพูดคยุ  อบรม

หรือเลา่เร่ืองท่ีเป็นคต/ิข้อคิดท่ีดีให้กบันกัเรียนในทกุเช้า 
- ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดงันี  ้ ให้นักเรียนท าหน้าท่ีน าสวดมนต์ 

กล่าวค าปฏิญาณตน  สง่เสริมให้นกัเรียนได้ออกมาพดูหน้าชัน้เรียน และได้แสดงออกซึ่งความสามารถบนเวที
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์  และส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแข่งขนักับหน่วยงานภายนอก
ทางด้านการพดูตอ่หน้าชมุชน และทางด้านศลิปะ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- โรงเรียนได้จดักิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน และมี

การเรียนรู้ในโลกกว้าง ในกิจกรรมสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการ ในชว่งสปัดาห์ท่ี 3 ของเดือนมิถนุายนของ
ทุกปี โดยก าหนดหน่วยการเรียนของแต่ละระดบัชัน้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รู้จักท้องถ่ินของตนเอง สถานท่ีท่องเท่ียว บุคคลส าคัญและอาชีพในท้องถ่ิน ตาม
หนว่ยค าขวญัของจงัหวดัชลบรีุ คือ “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จกัสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 

- จดัท าโครงการทศันศกึษาโดยจดัให้นกัเรียนได้ทศันศึกษานอกสถานท่ี  เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีและรู้จกัสถานท่ีส าคญัในท้องถ่ินของตนเอง 

- จดัโครงการวิทยากรเฉพาะกิจ โดยจดัให้มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก และผู้ปกครองเข้า
มาจดักิจกรรมการและให้ความรู้แก่นกัเรียนอยา่งน้อยปีการศกึษาละ 1 ครัง้  

- จดัโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา(ท าบุญตกับาตรและแห่เทียนพรรษา)และ  
โครงการวนัลอยกระทงเพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ถึงวฒันธรรมและประเพณีไทย  

- จดัให้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยทุกเทศกาลและวัน
ส าคญั   

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- จัดกิจกรรม/การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกับวิถีชีวิตและ 

วฒันธรรม ตลอดจนแนวคิดของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม โดยเน้นวฒันธรรมร่วมสมยัให้มากเท่ากบัวฒันธรรม
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ทางประวตัิศาสตร์ เช่น วันส าคญัต่างๆ วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน และกิจกรรมเก่ียวกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  

- ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้สึกและประสบการณ์เชิงบวก เป็นมิตร เคารพ และนบัถือบุคคลท่ีมา
จากกลุ่มวฒันธรรมและเชือ้ชาติอ่ืน ๆ ให้นกัเรียนพฒันาความรู้สึกว่าพวกเขาและเราก็เป็นพลเมืองของโลก
เชน่กนั  โดยส่งเสริมให้นกัเรียนมีการเรียนรู้และท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และมีการจดัการเรียนรู้ท่ีท าให้มัน่ใจว่า
ไม่มีการถือเพศหนึ่งเพศใดเป็นส าคญั เช่น โครงการกีฬาสี&งานวนัเด็ก  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กิจกรรมน้องพี่ท่ีรัก   

- จดัท าโครงการลูกเสือเนตรนารีเพ่ือพฒันาคณุธรรมตามหลกัสตูรและส่งเสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้
การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม  

- จดัท าโครงการวนัปีใหม่  เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้การแบ่งปันโดยการน าของขวญัและอาหารมา
แบง่ปันให้แก่ผู้ อ่ืน  

- จัดกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ินของตน แม้วา่วฒันธรรมของตนจะแตกตา่งจากวฒันธรรมอ่ืน ๆ  

- จดักิจกรรมน้องพ่ีท่ีรัก เพ่ือให้นกัเรียนรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง เกิดความสามคัคี มีความรักเอือ้อาทร  รู้จกั
การช่วยเหลือ ยอมรับในความแตกตา่งและหลากหลายของนกัเรียนแตล่ะคนในสงัคมโรงเรียน รู้จกัการจดัการ
ปัญหาความขดัแย้ง  รู้จกัการปรับตวัเปล่ียนแปลงเม่ือต้องท ากิจกรรมร่วมกัน และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์และสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัตสิขุ 

- ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียน รู้แบบบูรณาการโดยใช้ภาษาส่ือสารทั ง้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศและมีการสนทนาส่ือสาร ในชีวิตประจ าวนัร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน และระหวา่งเพ่ือน
ครูด้วยกนั    

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
- จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการตรวจความสะอาดของเล็บมือ ผม และเสือ้ผ้า 

นกัเรียนเป็นประจ าทกุสปัดาห์ จดัให้มีการตรวจสายตาและการได้ยินเบือ้งต้นภาคการศกึษาละ 1 ครัง้  จดัให้
มีการตรวจสายตาและการได้ยินเบือ้งต้นภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ จัดให้การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
นกัเรียนภาคเรียนละ 1 ครัง้ และจดัให้มีการชัง่น า้หนกัและวดัส่วนสงูนกัเรียนภาคเรียนละ 2 ครัง้  เพ่ือประเมิน
พฒันาการด้านร่างกายของนกัเรียน  และหาแนวทางแก้ไขหากพบวา่มีปัญหาหรือมีความผิดปกติ 

- จดัโครงการตรวจสุขภาพนกัเรียนโดยแพทย์และทนัตแพทย์จากโรงพยาบาลในทกุระดบัชัน้  และ
จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์การให้วคัซีนตา่งๆ แก่นกัเรียนตามก าหนด 

- จดัโครงการลกูเสือเนตรนารี  เพ่ือพฒันาคณุธรรมตามหลกัสตูร  เน้นให้นกัเรียนมีความอดทน 
มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนใน
สงัคม 
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- จัดโครงการกีฬาสี&งานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกก าลังกายและการดูแล
สขุอนามยัท่ีดีของตนเอง 

- จดัโครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One)มีการส ารวจและรายงานการเร่ืองสารเสพติด 
ส่ือลามกอนาจารในสถานศกึษาแก่หน่วยงานต้นสงักดัอย่างตอ่เน่ือง  จดัให้มีการตรวจกระเป๋านกัเรียนทกุวนั  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ส่งเสริมการออกก าลังกายและการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  สง่เสริมความรู้เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงภยัของยาเสพตดิ 

- โครงการภัยพิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย   
และรู้จกัวิธีปอ้งกนัตวัเองจากการภยัตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

- จัดท าโครงการสารวัตรนักเรียน  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตสังคม  มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมโดยอาสาสมัครเป็นสารวัตรนักเรียนช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนใน
โรงเรียน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสีเขียวกับหน่วยงาน
ภายนอก (โรงเรียนชลราษฏรอ ารุงและการไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ทกุปีการศกึษา นกัเรียนจะได้ความรู้
เก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน และมีจิตสังคมโดยการจะน าความรู้มาขยายผลและ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแนวทางในการประหยดัพลงังานให้กบันกัเรียนระดบัชัน้อ่ืนๆ 

- จดัการเรียนการสอนในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และสุขนิสยัท่ีดี ในวิชาสุข
ศึกษา   การงานอาชีพ และ น ามาบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมท าอาหาร
ประเภทผกัและผลไม้  เพ่ือส่งเสริมการทานอาหารท่ีมีประโยชน์ของนกัเรียนและมีกฎระเบียบห้ามนกัเรียนน า
ขนมอบกรอบท่ีมีผงชรูส น า้อดัลม ลกูอมและหมากฝร่ังเข้ามารับประทานท่ีโรงเรียน  

ผลการด าเนินงาน 
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ   

- นกัเรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชัน้  มีทักษะการอ่าน 
เชิงคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ  เพ่ือประโยชน์ในการรับข่าวสารข้อมูล และเช่ือข่าวสาร อย่างมี เหตผุล 
สามารถพฒันาตนเอง และปรับตวัให้ทนักบัเหตกุารณ์ และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ในยคุข้อมลู  สามารถเขียน
ส่ือสารได้ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตผุล อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  รู้จกั
ใฝ่หาความรู้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัอย่าง
เหมาะสม 

- นกัเรียนมีความสนใจและสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารค้นคว้าหาความรู้
ท่ีนักเรียนต้องการจากส่ือมวลชนทุกแขนง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
หนว่ยงานตา่งๆ ท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งกว้างขวางและเกิดการพฒันาตนเอง  
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- นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ความรู้ การแก้ปัญหาและทักษะ
กระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์  สร้างชิน้งานตามความสนใจ โดยน าองค์ความรู้และ
ความคดิสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างชิน้งาน  

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จากข้อมูลตารางสรุปข้อมูล
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนร่มไม้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 79.33  / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
78.17  / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 74.33  / กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม มีคา่เฉล่ียร้อยละ 78.50 /  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษา มีคา่เฉล่ียร้อยละ 83.83  / กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 79.17  / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
77.33  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80.67 โดยเฉล่ีย
รวมทัง้โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.92  และ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะรายวิชาใน
ระดบั 3 ขึน้ไป ของโรงเรียนร่มไม้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 85  / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 78  / กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 64  / กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วิชาสังคม
ศึกษามีค่าเฉล่ียร้อยละ 83   วิชาประวัติศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 69 / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา มี
คา่เฉล่ียร้อยละ 92 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 79 /  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคา่เฉล่ียร้อยละ 79 /  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) มีคา่เฉล่ียร้อย
ละ 81  

- นกัเรียนทีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผู้ เรียนมีพัฒนาการสูงขึน้และมีคณุภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย (สูง กว่าระดับเขตฯ ระดับสพฐ.  และระดับชาติ)จากข้อมูลผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพืน้ฐานผู้ เรียนระดบัชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศกึษา 2561  รวมเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน(ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล) โรงเรียนร่มไม้ได้คะแนน

เฉล่ียร้อยละ 71.67 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัจงัหวดั (51.98) และสงูกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ
ของระดับประเทศ(49.48)  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศกึษา 2561  มีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ระดบัประเทศ 4  วิชาได้แก่  วิชา
ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 71.79 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 55.90  / วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 
เฉล่ียของโรงเรียน 62.22 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 37.50   / วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย ของโรงเรียน 
58.69 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 39.12 และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 77.78  คะแนน
เฉล่ียระดบัประเทศ 39.24   

- นักเรียนทีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้ เรียนมีพัฒนาการสูงขึน้  นักเรียนระดับชัน้ 
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศกึษา 2561  จ านวนทัง้สิน้  18 คน  มีผลคะแนนเฉล่ียร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ผลการทดสอบตัง้แต่ 50 ขึน้ไป  ดังนี ้วิชาภาษาไทย จ านวน นักเรียน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 94.44 วิชา
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คณิตศาสตร์ จ านวนนกัเรียน 11 คนคิดเป็น ร้อยละ 61.11 วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวนนกัเรียน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.22 และวิชาภาษาองักฤษ จ านวน นกัเรียน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 94.44 

ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 
- นกัเรียนมีคณุลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และเป็นผู้ คณุธรรม  จริยธรรม

ตามคา่นิยมหลกั 12 ประการ  เป็นผู้ มีความเอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญูกตเวทีตอ่ผู้ มีพระคณุ  ยอมรับความคิด
และวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง   ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม  และมีสขุภาวะทางร่างกาย  
มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ   มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคติท่ีดีตอ่งานอาชีพความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีจิตสงัคม รู้จกัเสียสละและแบง่ปัน รู้จกั
การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย  

จุดเด่น 

- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และ
ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคดิของตนเอง  รู้จกัการตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ   มีนิสยั
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ และส่ือตา่งๆ รอบตวั  รู้จกัใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  มีการก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ  สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกนั มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์  มีผล
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ส่งผลให้ผลลมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียน
อยู่ในระดับดีเย่ียม และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 6  มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (0-NET) สงูกวา่ระดบัปรเทศ และคะแนนเฉล่ียมากกวา่ ร้อยละ 50 ทกุกลุม่สาระ 

- นกัเรียนมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูร  เป็นผู้ มีความเอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญกูตเวที
ต่อผู้ มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม ่าเสมอ  มี
สมรรถภาพทางกายและน า้หนกัส่วนสงูตามเกณฑ์ รู้จกัการปอ้งกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยัและปัญหาทางเพศ  มีระเบียบวินยั มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผู้ อ่ืน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจนเบีนเอกลักษณ์ของ
สถานศกึษา เป็นท่ียอมรับของขมุซนโดยรอบในเร่ือง ความสามารถด้านเก่งภาษาและกล้าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
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จุดควรพัฒนา 

- ควรมีแผนการควบคุมและส่งเสริมให้นกัเรียนมีน า้หนกั ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีชัดเจน
และจัดด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา   

- ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดความสามารถด้าน ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/
กีฬากับหน่วยงานภายนอกให้มากขึน้    

- ควรจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ท่ีหลากหลาย และควรสนับสนุนให้
จดัท าโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ เรียนในทกุปีการศกึษา   

- ควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนซ่อมเสริมอย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของผู้ เรียนและสง่เสริมสนบัสนนุให้มีโครงการพฒันาการเรียนรู้   

- ควรจดัให้มีกิจกรรมสภานกัเรียน  โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินโครงการตา่งๆ ท่ีสง่เสริมการท างานเป็น และอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ    

- ควรปรับกระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนของครูให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาเน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและชีแ้นะให้ผู้ เรียนท าการศึกษาค้นคว้า คิดและ
ตดัสินใจด้วยตนเอง  

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดบัคณุภาพ  : ยอดเย่ียม 

กระบวนการพฒันา 

  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศกึษาท่ีผา่นมา โดยการศกึษาข้อมลู 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชมุ ระดมความคิดเห็น จากบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือวางแผนร่วมกนัก าหนดเปา้หมาย ปรับวิสยัทศัน์ 
ก าหนด พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพ จดัการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พฒันา และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทัง้จดัหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้ รับผิดชอบ ด าเนินการพฒันา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผลการ ด าเนินงาน  ดงันี ้

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ร่มไม้ พุทธศักราช 2561 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551 ท่ีมีการบูรณาการความรู้ เก่ียวกับท้องถ่ิน การ
จดัการศกึษาเพ่ือการมีงานท า  ให้มีความสมบรูณ์ ครบถ้วนและถกูต้องตามองค์ประกอบของหลกัสตูร 
และทนัตอ่สภาพเหตกุารณ์ปัจจบุนั  โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา คณะกรรรม
การพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน



69 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานศึกษา  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณะกรรมการพฒันาและประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  คณะกรรมการการเทียบโอนหลกัสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าท่ีขบัเคล่ือน ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการจดัท าการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาเป็นกรอบ 
การด าเนินงาน ท าให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จดุท่ีควรปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนในปี 
การศกึษาตอ่ไป 

- มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเพ่ือเข้ามามี
สว่นร่วมในการบริหารสถานศกึษา  โดยมีการประชมุอย่างสม ่าเสมอภาคเรียนละ 2 ครัง้ 

- มีการกระจายอ านาจการบริหารงานจากผู้บริหาร  ผู้ช่วยบริหาร  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าระดบั  ครู
ประจ าชัน้และครูผู้ช่วย เพ่ือมีการกระจายงานในฝ่ายต่างๆ ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม  และมีการก ากับ
ตดิตาม  ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอและเป็นระบบ 

- จดัให้มีการประเมินความพึงพอใจในการจดัปฐมนิเทศผู้ปกครอง จากการประชุมผู้ปกครองและ
จากบนัทึกการนดัรับสมดุพก(วนัรายงานผลการเรียน)  รวมทัง้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปีของครู
รายบคุคลอยา่งเป็นระบบ 

- จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาตามแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม  และมีการปรับปรุงพฒันา
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษา จดักิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ี
ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เช่น โครงการทศันศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ โครงการวิทยากร
เฉพาะกิจ โครงการรักการอ่าน  โครงการทศันศกึษาเพ่ือการเรียนรู้  กิจกรรมสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการ
ท่ีผนวกเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัชลบรีุ  และขอความสนบัสนนุจากชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ ให้เป็น
แหลง่เรียนรู้ของนกัเรียน  เชน่  สถานีดบัเพลิง  วดั  พิพิธภณัฑ์  สวนสตัว์   ป่าชายเลน  เป็นต้น 

- โครงการอบรมบุคลากร เพ่ือส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้และทักษะแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานตอ่ไป   

ผลการพัฒนา 

- โรงเรียนมีการก าหนดเปา้หมาย วิสยัทศัน์และพนัธกิจสอดคล้องกบัสภาพปัญหาความต้องการ
พฒันาของสถานศกึษา นโยบายการปฏิรูปการศกึษา ความต้องการของชมุซนท้องถ่ินและสอดคล้องกบัแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศกึษาชาต ิ  

- มีแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี สอดคล้องกบัการพฒันาผู้ เรียน
ทกุกลุม่เปา้หมาย  
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- มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข่ียวชาญทางวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานต าแหนง่  

- ข้อมลูสารสนเทศมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัสมยั น าไปประยกุต์ใช้ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  
- มีกิจกรรมจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สงัคมท่ีกระตุ้นผู้ เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
- ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พฒันาคณุภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบตอ่ผลการจดัการศกึษา 
- คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนดอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
- คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตาม ดแูล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษาให้

บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
- ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
- สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม เป็นระบบและตอ่เน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

จุดเด่น 

- โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม ท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชมุแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชมุกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกบัผลการจดัการศกึษา สภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบาย
การปฏิรูปการศกึษาท่ีมุง่เน้นการพฒันาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

- ครูผู้ สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมลู เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

จุดควรพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจดัการศกึษาและการขบัเคล่ือนคณุภาพการจดัการศกึษา 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดบัคณุภาพ  :  ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน 
กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ได้แก่ งานหลกัสตูรมีการประชมุปฏิบตัิการปรับปรุงหลกัสตูร ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไ ด้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมาย หน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ทัง้ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้ ส่ือการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการประเมินคณุภาพและ
ประสิทธิภาพของ ส่ือการสอนท่ีใช้ ซึง่โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการ ดงันี ้

- ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ทกัษะกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองเป็นการฝึกฝนจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ เชน่ จดัการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  รายงาน การส ารวจ การทดลองทางวิทยาศาสตร์  

- ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมตา่งๆ  ส่งเสริมการจดัท าโครงงานการงานอาชีพ ศกึษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  ปรับภูมิทัศน์พื น้ ท่ีของโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
ห้องปฏิบตักิารทาง คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมดุ  

- มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก มีการติดตอ่ส่ือสารระหว่างโรงเรียนและบ้านเพ่ือร่วมกนัดแูล
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีการแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ร่วมกนั  จดัโครงการโรงเรียนสีขาว (TO BE NUMBER ONE) เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ และภูมิคุ้มกนัในการ
ปอ้งกนัตนเองให้หา่งไกล จากสิ่งเสพตดิและอบายมขุตา่ง  

- พัฒนางานวิชาการและงานวัดผลประเมินผล  การพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริงใช้ 
ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียนจบหน่วยการเรียน/บทเรียน ด้วยวิธีการวดัผลท่ีหลากหลาย ครบ ทัง้ 3 ด้าน 
คือ ด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้ครูผู้ สอนได้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
แสดงถึงการพฒันา  ความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้ เรียน  ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด 
การพฒันาและเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ  
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- จดัท าโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยครูจดัท าแนวทางพัฒนายกระดบัคุณภาพ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ และ รายงานการด าเนินงานยกระดบัคณุภาพทางการเรียน
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

- ครูจดัท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ - ครูผู้สอนชัน้ ป.3 และ ป.6 เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
ความสามารถในการคิดในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสร้างข้อสอบท่ีต้องใช้กระบวนการคิดในการหาค าตอบ 
ในการยกระดบัคณุภาพของการสอบ NT และ O-NET  ครูผู้สอนชัน้ ป.2, ป.4 และ ป.5  จดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้ครบทกุมาตรฐาน และสร้างข้อสอบปรนยัหลายรูปแบบ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาการคิดใน
การยกระดบัคณุภาพของการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. 

-  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
พฒันาระบบจดัท าข้อมูลสารสนเทศผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบสู่
การพฒันาให้สงูขึน้  

- ส่งครู/บุคลากร เข้าประชุม  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานใน/นอกสังกัด และจัด
ประชุม  อบรม สัมมนาท่ีโรงเรียน/นอกโรงเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ใน
โรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพฒันาให้ครูสามารถการจดัการเรียน

การสอนท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ในการบริหารจดัชัน้เรียนเชิงบวก ท าให้ผู้ เรียนรักและอยากท่ีจะเรียนรู้ น าผล
การเรียนรู้ ของผู้ เรียนมาพัฒนาผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้ มีการซ่อมเสริมและปรับปรุงการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ส่ งผล
ให้ผลการ ประเมินคณุภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  

จุดเด่น 
ครูมีความตัง้ใจ มุง่มัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้โดยการคดิ ได้ปฏิบตั ิ

จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ 

จุดควรพัฒนา 

- ควรน าภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึน้ 
- ควรให้มีส่ืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เพ่ือสะดวกในการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน เป็นช่องทาง

ให้ครูเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกับวยั และครูจะสามารถอาศยัช่องทางเหล่านีใ้นการศึกษาหาความรู้ 
ใหม่ๆ  ท่ีทนัสมยัมาพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ซึ่งนอกจากส่ือสิ่งพิมพ์แล้ว  ควรจดัให้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
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ส่ือโสตทัศน์  E-Book (electronic book) , E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน์  และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หรือ CAI ให้มากขึน้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา  

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคญัท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษา 
ของสถานศกึษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพฒันา คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ดงันัน้จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพฒันาของแต่ละ 
มาตรฐาน พร้อมทัง้แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพื่อให้ได้คณุภาพท่ีสงูขึน้ในอนาคตดงันี ้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของเดก็ 
1. เดก็มีพฒันาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุนิสยั

ท่ีดี และรู้จกัดแูลความปลอดภยัของ ตนเองได้  มี
พฒันาการด้านอารมณ์ เหมาะสมตามวยั มี
พฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิ
กิจวตัรประจ าวนัได้ และปฏิบตัิตามข้อตกลงได้ เป็น
สมาชิกท่ีดีของสงัคม และมีพฒันาการ ด้าน
สตปัิญญา มีทกัษะการฟังและส่ือสาร สามารถ
สนทนาโต้ตอบ เลา่เร่ืองราวได้และมีทกัษะการคดิ
พืน้ฐาน  รู้จกัแสวงหาความรู้โดยการค้นหา และเลือก
วิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้  

2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และ
ชมุชนทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาจดักิจกรรม
ตา่งๆ และมีสว่นร่วมในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ๆ เฉล่ียห้องเรียนละ 3 ครัง้ตอ่ปี
การศกึษา  สง่ผลท าให้เดก็มีประสบการณ์ท่ี
หลากหลายและสนกุในการเรียนรู้ รักการมาโรงเรียน  

ด้านคุณภาพของเดก็ 
1. เดก็ควรได้รับการสง่เสริมให้มีสว่นร่วมในกิจกรรม

สร้างสรรค์  มีสว่นร่วมในการผลิตส่ือจากวสัดเุหลือใช้  
เพ่ือฝึกทกัษะการใช้มือในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ 
ด้วยความคลอ่งแคลว่ 

2. เดก็ควรได้รับการสง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเกม
การศกึษาท่ีมีความหลากหลาย  น่าสนใจและกระตุ้น
ด้านสนุทรียภาพเพ่ือให้เดก็มีโอกาสเลือกปฏิบตัติาม
ความสนใจ  เชน่  การเต้นตามจงัหวะเพลง  การวาด
ภาพจากส่ือธรรมชาต ิ การปะตดิวสัดเุหลือใช้หรือส่ือ
ธรรมชาตเิป็นรูปทรงตา่งๆ 

3. เดก็บางสว่นควรได้รับการฝึกสมาธิให้มากขึน้โดย
การจดักิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเกมการศกึษาใน
แตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ให้มากขึน้ 

 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพในการ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

สถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา
ปฐมวยัและอตัลกัษณ์ท่ีสถานศกึษาก าหนด  มี
หลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้อง
กบับริบทของท้องถ่ิน  มีการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบั มาตรฐานตาม
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศกึษา 

2. มีการวางระบบบริหารงานอยา่งชดัเจน  มี
การก ากบั ติดตามและตรวจสอบ(PDCA) บริหารแบบ
มีสว่นร่วมและใช้หลกักลัยาณมิตร   

3. มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  มีการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภยั สวยงาม สิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนอย่างมี
คณุภาพ ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อปุกรณ์เพ่ือสนบัสนนุการจดั ประสบการณ์  

4. สง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพื่อพฒันา
คณุภาพครูด้านการศกึษาปฐมวยัอย่างตอ่เน่ือง ซึง่
สง่ผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั  มีทกัษะ
ในการจดัประสบการณ์  มีการประเมินพฒันาการเด็ก
เป็นรายบคุคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ และ
การจดักิจกรรม   
 
 
 
 

ด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของ
สถานศกึษา  เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการ
จดักิจกรรม โครงการให้มีความหมายตอ่การสง่เสริม
บทบาทของสถานศกึษาท่ีครอบคลมุสภาพปัญหาของ
ชมุชนท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ตอ่สถานศกึษาและชมุชน
อยา่งเป็นรูปธรรม เชน่ การจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศกึษาสาเหตขุองการด าเนิน
โครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. สถานศกึษาควรจดัหากิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนั
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
ผู้ปกครองรับทราบอย่างตอ่เน่ืองอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครัง้   

3. ควรสง่เสริมให้ครูทกุคนมีโอกาสได้รับการพฒันา 
อบรม สมัมนาแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียน
การสอนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ
ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนให้กบัเด็ก 

4. ควรให้มีส่ืออปุกรณ์ท่ีทนัสมยั เพ่ือเป็นช่องทางให้
ครูปฐมวยัเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกบัวยั เพ่ือ
การวางแผน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  เช่น  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ือโสตทศัน์ E-Book (electronic 
book) , E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน์  และ
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน หรือ CAI ให้มากขึน้ 

5. ควรด าเนินงานประชาสมัพนัธ์กิจกรรมโรงเรียน
ทนัสมยั(ด้านวิทยาศาสตร์) ใสใ่จ(ด้านการสง่เสริม
สขุภาพ) ให้ความสขุ(ด้านสนุทรียภาพ) โดยการจดัท า
เอกสาร แผน่พบั และปา้ยนิเทศไว้หน้าโรงเรียน 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนได้จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่ ง เน้น

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 
1. ครูควรได้รับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ในการ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญา  
มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บรูณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทัง้ใน
ห้ อ ง เรียนและนอก ห้ อง เรียน  ท า ให้ เด็ ก ไ ด้ รับ
ประสบการณ์ ตรง  เรียน เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสขุ 

3. มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน มี
การวางแผนงาน แบ่งงาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอน
และช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ได้แก่ กิจกรรมท าอาหาร,  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์,  การท าโครงงาน, การ
ท างานศลิปะ  

4. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัด
กิ จวัต รป ระจ าวัน  ด้ วย เค ร่ือ งมื อและวิ ธี การ ท่ี
หลากหลาย โดยให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วม  เพ่ือได้น าผล
การเพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศกัยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชัน้
เรียน  

ประเมินพัฒนาการของเด็ก  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพฒันาเดก็และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็ก  โดยครูสายชัน้อนุบาล 1-3 ควรประชุมเพ่ือ
วางแผน จัด ท าบั น ทึ ก แ ล ะป ระ เมิ น ผ ลก ารจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม ่าเสมอทุกวัน  
โดยในบันทึกการสอนควรก าหนดประเด็นปัญหา  
วิธีการด าเนินการแก้ไข  สรุปผลและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพฒันาเด็ก  แล้วแตปั่ญหาของเด็กวา่มีมาก
น้อยแล้วแตบ่ริบท  อาจจะจดัท าเป็นวิจยัหน้าเดียวหรือ
ท าวิจยัในบนัทกึหลงัสอน 
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ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้ เรียน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ใน
ระดับดีเย่ียม นักเรียนทีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้ เรียนมีพัฒนาการสูงขึน้และมี
คณุภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (สูง กว่าระดบัเขตฯ 
ระดบัสพฐ.และระดบัชาต)ิ  

2. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และส่ือสาร  รู้จักการตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม   มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
ส่ือตา่งๆ รอบตวั  

3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  สามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหวา่งกนั   

4. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยใน
การดแูลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ  รู้จกั
การป้องกันตนเองจากสิ่ ง เสพติดให้ โทษ และ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัยและปัญหาทางเพศ  เห็นคณุค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา เป็นท่ียอมรับของขมุชน
โดยรอบในเร่ือง ความสามารถด้านเก่งภาษาและ
กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

ด้านคุณภาพของผู้ เรียน 

1. ควรม ีแ ผนการควบค ุม แล ะส ่ง เส ริม ใ ห้
นักเรียนมีน า้หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ช ัด เจนและจ ัดด า เน ินการอย ่า งต ่อ เนื ่อ งท ุก ปี
การศึกษา   

2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬากับ
หน่วยงานภายนอกให้มากขึน้    

3. ควรจดัท าโครงการเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ท่ีหลากหลาย เช่น ควรจัดท าโครงการ
อบรมคณุธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ เรียนในทกุปี 

4. ควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนซ่อม
เสริมอย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้ เรียน  และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
โครงการพัฒนาการเรียนรู้  รวมถึงพัฒนาผลการวัด
ความรู้ระดบัชาติโดยการสอนซ่อมเสริม เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาการเรียนได้อยา่งตอ่เน่ือง 

5. ควรจัดให้มีกิจกรรมสภานักเรียน  โดยเปิด
โอกาสให้นกัเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมการท างานเป็น และ
อยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ    

6. ควรปรับกระบวนการเรียนการสอน และ
เทคนิคการสอนของครูให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา เน้นให้ครูเป็นเพียงผู้ อ านวยความ
สะดวกและชีแ้นะให้ผู้ เรียนท าการศึกษาค้นคว้า คิด
และตดัสินใจด้วยตนเองให้มากขึน้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เป็นระบบ มีการจดัประชมุแบบมีสว่นร่วม การประชมุ
ระดมสมอง เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน  มีการปรับ
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา แผนปฏิบตักิาร
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจดัการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป
การศกึษาท่ีมุง่เน้นการพฒันาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

2. ครูผู้ สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  มีการด าเนินการนิ เทศ  ก ากับ  ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการ
จดัการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คณุภาพสถานศกึษา 

เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือของผู้ มีส่ วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจดัการศึกษา 
และการขบัเคล่ือนคณุภาพการจดัการศกึษา 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูมีความตัง้ใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ป ฏิบัติ จ ริง  มี การให้ วิ ธีก ารและแหล่ ง เรียน รู้ ท่ี
หลากหลายทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้
นกัเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึน้ 

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นกัเรียนน าไปใช้พฒันาตนเอง 
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึน้ 
1. จดักิจกรรมโครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพเพ่ือพฒันานกัเรียนให้มีน า้หนกั สว่นสงูตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ 
2. จดักิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพทางด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา เพ่ือพฒันานกัเรียนให้เกิดความ

สนุทรีย์ทางด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬาให้มากขึน้  
3. จดักิจกรรมคา่ยคณุธรรม เพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน   
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบคุคลให้ชดัเจนขึน้ ให้มีการจดัการเรียน

การสอนซ่อมเสริมอยา่งตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของผู้ เรียน 
5. การพฒันาบคุลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ตดิตามผล

การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง 
6. การสง่เสริมให้ครูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การจดัท าการวิจยั

ในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ 
7. สง่เสริมให้ครูน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการพฒันางานด้านการจดัการเรียนการสอน วิจยัในชัน้

เรียน  เพ่ือปรับปรุงและแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองทกุรายวิชา        
8. การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ของชมุชน 
9. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาในการบริหารจดัการโรงเรียน 

ประเด็นที่ ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาปฐมวัย) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือจากวสัดุ
เหลือใช้  เพ่ือฝึกทกัษะการใช้มือในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ด้วยความคลอ่งแคลว่ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  น่าสนใจและ
กระตุ้นด้านสนุทรียภาพ  เพ่ือให้เดก็มีโอกาสเลือกปฏิบตัติามความสนใจ  เชน่  การเต้นตามจงัหวะเพลง    

การวาดภาพจากส่ือธรรมชาต ิ การปะตดิวสัดเุหลือใช้หรือส่ือธรรมชาตเิป็นรูปทรงตา่งๆ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จกับทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม
อยา่งสม ่าเสมอ  เชน่  การใช้บทบาทสมมต ิ เกมการศกึษา  การเลา่นิทาน 



80 
 

- เด็กบางส่วนควรได้รับการฝึกสามธิให้มากขึน้โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเกม
การศกึษาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ให้มากขึน้ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมความรู้พืน้ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมให้มากขึน้ 
เชน่  การทดลอง  การส ารวจธรรมชาต ิ การใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 

- สถานศกึษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาเด็กให้บรรลุ
ตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทศัน์ และวตัถปุระสงค์ของการจดัสถานศกึษาอยา่งยัง่ยืน 

- สถานศกึษาควรด าเนินงานประชาสมัพนัธ์กิจกรรมโรงเรียนทนัสมยั(ด้านวิทยาศาสตร์) ใส่ใจ(ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ) ให้ความสุข(ด้านสุนทรียภาพ) โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศไว้หน้า
โรงเรียน 

- สถานศกึษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อการ
สง่เสริมบทบาทของสถานศกึษาท่ีครอบคลมุสภาพปัญหาของชมุชนท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ตอ่สถานศกึษาและ
ชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศึกษาสาเหตขุองการด าเนิน
โครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- สถานศกึษาควรปรับปรุงแก้ไขเร่ืองการตดิตัง้ปลัก๊ไฟให้อยู่สงูจากพืน้มากกว่า 1.50 เมตร โดย
วางแผนร่วมกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายเพ่ือด าเนินการ  

- สถานศึกษาควรน าข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของสถานศึกษามา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง  รวมทัง้การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ของชมุชน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ครูควรได้รับการเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ในการประเมินพฒันาการของเดก็  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพฒันาเด็กและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  โดยครูสายชัน้อนบุาล 1-3 ควรประชมุเพ่ือ
วางแผนจดัท าบนัทึกและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม ่าเสมอทุกวนั  โดยใน
บนัทกึการสอนควรก าหนดประเดน็ปัญหา  วิธีการด าเนินการแก้ไข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พฒันาเด็กแล้วแต่ปัญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแต่บริบท  อาจจะจดัท าเป็นวิจยัหน้าเดียวหรือท าวิจยัใน
บนัทกึหลงัสอน 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

- สถานศกึษาควรจดัหากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนั
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งน้อยภาคเรียนละ 
1 ครัง้   

- ข้อเสนอแนะทัง้ 4 ด้าน สถานศกึษาควรปรับปรุงแก้ไขโดยจดัท าแผนพฒันาคณุภาพและ
ด าเนินงานตามแผนภายใน 2 ปี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

- ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสนุทรียภาพด้านศลิปะให้มากขึน้  โดยการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีจินตนาการ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมวาดภาพตาม
แหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยให้ผู้ เรี ยนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การด าเนินกิจกรรมและประเมินผลงานร่วมกัน  เพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพด้านดงักล่าว
อยา่งตอ่เน่ือง 

- ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีคา่นิยมในการประหยดัอดออม  รู้จกัใช้จ่ายอย่างมีเหตผุลและใช้
สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า  รู้จักรักษาทรัพยากรประเภทต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการร่วมวางแผน  ออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียน  เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกั  เห็นความส าคญัของการประหยดัเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต  ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการใช้จ่าย  การใช้อปุกรณ์การเรียนการสอน  การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการเข้าคา่ย
อนุรักษ์พลังงาน   กิจกรรมน าของเก่ากลับมาใช้(Recycle) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมายทัง้ในและนอก
สถานศกึษา มีการจดบนัทึกท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเดน็ส าคญัท่ีได้จากการใช้แหลง่เรียนรู้ การล าดบัหวัข้อ
ในการบนัทึก  สรุปสาระ องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้  เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกบัความต้องการและพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียนแตล่ะระดบัชัน้ 

- ผู้ เรียนควรได้รับการสง่เสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ การพฒันาทกัษะความเป็น
เลิศด้านวิชาการท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม/โครงการตามความต้องการและความ
สนใจของผู้ เรียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมทัศนศึกษาในชุมชน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ความหมาย  ผู้ เรียนสามารถสรุปสาระ  องค์ความรู้ใหมท่ี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งบรูณาการ 

- สถานศึกษาควรจดักิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะ  ภาษาไทยควรจดักิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทกัษะการอา่นจบัใจความส าคญั การสรุป
ใจความส าคญัท่ีได้จากการอ่าน  โดยน ากรณีศกึษา  บทความ  สารคดี  เพลงและโฆษณามาจดัท าเป็นแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัศิลปะควรจดักิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ผลงานศิลปะ  การแสดงผลงานศิลปะ
ในกิจกรรมวนัส าคญั เป็นต้น 

- สถานศกึษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้  เพ่ือสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้
บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษาอย่างยัง่ยืน 

- สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อ
การส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน   เอือ้ประโยชน์ต่อ
สถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศกึษาสาเหตขุองการ
ด าเนินโครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- สถานศึกษาควรด ารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งและครอบคลุม
ทกุฝ่ายงาน  เพ่ือมุง่สู้สถานศกึษาท่ีเป็นต้นแบบการบริหารจดัการแบบสากล 

- สถานศกึษาควรน าข้อมลูในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของสถานศกึษา
มาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศกึษาอยา่ง
แท้จริง  โดยน าข้อมูลพืน้ฐานท่ีได้มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะครูท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนรู้ร่วมกันโดย
การศกึษารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่ผลให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการคดิวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์  มีทักษะในการท างานร่วมกัน  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของผู้ เรียน และศึกษา
ผลส าเร็จในการจดัการศกึษาด้านอ่ืนๆ  ท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนร่มไม้(Rommai Model) และ
สถานศกึษาอ่ืนๆ ตอ่ไป  
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

- สถานศึกษาควรจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการด าเนินงานประกัน
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างตอ่เน่ือง อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครัง้ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
จากผลการด าเนินงานตลอดปีการศกึษา 2561 โรงเรียนร่มไม้ มีหลกัฐาน ข้อมลูส าคญั เอกสารอ้างอิง

ตา่งๆ ดงันี ้ 
1. ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศกึษา  
3. ประกาศก าหนดเปา้หมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษา/คา่น า้หนกั  
4. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
5. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัปฐมวยั 
6. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 
7. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการการจดัท ารายงานคณุภาพการศกึษา ประจ าปี 2561 
8. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
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ประกาศโรงเรียนร่มไม้ 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

.................................................. 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกของทกุระดบัก่อนจะมีการประเมินคณุภาพในรอบตอ่ไปและประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศกึษา
พิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกนั 
จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนร่มไม้ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานของโรงเรียนร่มไม้ เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ลงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคญัข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มีระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือวา่การประกัน
คณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศกึษาท่ีต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง โดยมีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยตอ่สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพฒันา
คณุภาพมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 
๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้
มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศกึษา
พิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนร่มไม้  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

 ประกาศ ณ  วนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
        

( นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์ )                                                                             
   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มไม้ 
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มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนร่มไม้ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ฉบบัลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเดก็ 
๑.๑ มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้  
๑.๒ มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพฒันาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  
๑.๔ มีพฒันาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๑.๕ มีสว่นร่วมของพอ่แมค่รอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการสง่เสริมพฒันาการของเดก็ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน  
๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน  
๒.๓ สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์  
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภยั และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ  
๓.๑ จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ  
๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั  
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเดก็ไปปรับปรุง            

การจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 
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มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนร่มไม้ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ฉบบัลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน  
๑) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
๖) มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดีตอ่งานอาชีพ  

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน  
๑) มีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด  
๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) มีสขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา  
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทกุ

กลุม่เป้าหมาย  
๒.๔ พฒันาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้  
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้ เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนร่มไม้ 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย และระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
   ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั และระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนัน้ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนร่มไม้ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ ไว้ดงัรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ  
 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

(นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มไม้ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเดก็ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของ

ตนเองได้ 
ยอดเย่ียม 

๑.๒ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้                         ยอดเย่ียม 

๑.๓ มีพฒันาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพฒันาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคดิพืน้ฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน ยอดเย่ียม 

๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน ยอดเย่ียม 

๒.๓ สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเย่ียม 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั และเพียงพอ ยอดเย่ียม 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดั

ประสบการณ์ 
ยอดเย่ียม 

๒.๖ มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบตัิอยา่งมีความสขุ ยอดเย่ียม 

๓.๓ ครูจดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั ยอดเย่ียม 

๓.๔ ครูประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเดก็ไป

ปรับปรุง การจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็                        
ยอดเย่ียม 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน ดีเลิศ 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคดิค านวณ ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลิศ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 

๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ดีเลิศ 

๖. มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ ยอดเย่ียม 

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน ยอดเย่ียม 

๑. มีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีเป็นไปตามเปา้หมายท่ีสถานศกึษาก าหนด ยอดเย่ียม 

๒. มีความภมูิใจในท้องถ่ิน เห็นคณุคา่ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์

วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาไทย 
ยอดเย่ียม 

๓. มีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่ง และหลากหลาย ยอดเย่ียม 

๔. สขุภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา ยอดเย่ียม 

๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศกึษา และ

ทกุกลุม่เปา้หมาย 
ยอดเย่ียม 

๒.๔ พฒันาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

๓.๓ มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้ เรียน ยอดเย่ียม 

๓.๕ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาและปรับปรุงการจดัการ

เรียนรู้ 
ยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



92 
 

ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 

 .............................................  
การพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีการศกึษา  2561  สถานศกึษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการ

จดัท ารายงานพฒันาคณุภาพเสนอตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัเป็นประจ าทกุปี   

ดงันัน้โรงเรียนร่มไม้  จึงได้ด าเนินการประชมุหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้

แนวปฏิบัติ พร้อมทัง้ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด า เนิน กิจกรรม ตามสาระการ

เรียนรู้ ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทกุชัน้ในรอบปีการศกึษา การจดัท ารายงานประจ าปีของ

สถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2561 คณะกรรมการสถานศกึษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว       

 

 

       

 

       (นายจิรพงษ์  กีระสนุทรพงษ์) 

     ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่มไม้ 

     วนัท่ี 30  พฤษภาคม 2562 
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ค าสั่ งโรงเรียนร่มไม้ 

ที่ 9/2561 
เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

---------------------------------------- 

 ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามหมวดท่ี 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พฒันาคณุภาพการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ทัง้นี ไ้ด้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคณุภาพการจดั
การศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตวับ่งชีเ้ป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของโรงเรียนร่มไม้ ดงัตอ่ไปนี ้

นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ์  หวัหน้าระดบัชัน้ประถมต้น กรรมการ  

นางวราภรณ์  โพธ์ิศลิป์   หวัหน้าระดบัชัน้ประถมปลาย กรรมการ 

นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์  หวัหน้าแผนกอนบุาล  กรรมการ  

นางสาววาสนา  พุม่พวง   รองหวัหน้าแผนกอนบุาล  กรรมการ 

นางสาวศภุลกัษณ์  งามสวุรรณ    ฝ่ายกิจการนกัเรียน  กรรมการ 

นางสาวกลุธิดา  เปรมปรัชญา  ฝ่ายบคุลากร   กรรมการ  

นางสาวสภุาวดี  พรมเฮียง  ฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์  กรรมการ 

นางสาวไพลิน นิลชชัวาลย์วงษ์  ฝ่ายธุรการและการเงิน  กรรมการ 

นางสาวทิพย์วรรณ  รจนากลู   ฝ่ายอาคารสถานท่ี  กรรมการ 
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มีหน้าที่ 
  1. ร่วมประชุมประกันคุณภาพ วางแผนและรับผิดชอบด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงานตา่งๆ ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง
ทกุภาคเรียน 
  2. รวบรวมข้อมลู สรุปผล ส่งเอกสารและรายงานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนแก่
งานประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามระบบประกัน
คณุภาพท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  3. ปฎิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายในปฏิทินงานประกนัคณุภาพการศกึษา  ประเมินผลและรายงาน
ตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4. รายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัดและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือรายงาน
ประจ าปีการศกึษา 2561 ให้เสร็จสิน้ 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ  ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้การประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารและการจดัการศกึษา เพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก   

 
           สัง่  ณ  วนัท่ี  2   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ์ ) 
                      ผู้อ านวยการ     
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ค าสั่ งโรงเรียนร่มไม้ 

ที่  12/2561 
เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
................................................. 

 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา  เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2  หมวด
ท่ี  6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา  มาตรา  48  โรงเรียนจึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  ประจ าปี  2561 เพ่ือประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนและรายงานผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัปฐมวยั ดงันี ้  
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
                 นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์               ประธานกรรมการ 
  นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ                รองประธานกรรมการ 

นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์    กรรมการ 
นางสาววาสนา  พุม่พวง     กรรมการและเลขานกุาร 

 2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา   มีหน้าท่ีในการวางแผน    เก็บข้อมูล 
ก าหนดกรอบการประเมิน   ก าหนดระดบัมาตรฐานการศกึษา ยทุธศาสตร์ในการพฒันามาตรฐานและโครงการ
ท่ีจะพัฒนา จัดท าเคร่ืองมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
2561 ประกอบด้วย 

2.1   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์   หวัหน้า 
นางสาวบปุผา สะอาด    กรรมการ 
นางสาวสธิุดา   วรรณสา    กรรมการ 
นางสาววรินทร  ทิศกลาง    กรรมการ 
นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ    กรรมการ 
นางสาวสภุาวดี  ผาสขุ       กรรมการ 
นางสาววาสนา  พุม่พวง    กรรมการ 
นางสาวอไุรวรรณ  แพจ ู     กรรมการ 
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 นางสาวสกุานดา   ยัง่ยืน    กรรมการ 
นางสาวอรัญญา  โคตรวิจิตร   กรรมการและเลขานกุาร 

  2.1.1  คณะท างาน มาตรฐานท่ี 1 เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย  ประกอบด้วย 
นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์   หวัหน้า 
นางสาวบปุผา สะอาด    กรรมการและเลขานกุาร 

  2.1.2   คณะท างาน มาตรฐานท่ี 2 เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ ประกอบด้วย 
นางสาววรินทร  ทิศกลาง    หวัหน้า 
นางสาวสธิุดา   วรรณสา    กรรมการและเลขานกุาร 

  2.1.3   คณะท างาน มาตรฐานท่ี 3 เดก็มีพฒันาการด้านสงัคม ประกอบด้วย 
นางสาววาสนา  พุม่พวง    หวัหน้า 
นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ    กรรมการ 
นางสาวสภุาวดี  ผาสขุ       กรรมการและเลขานกุาร 

  2.1.4  คณะท างาน  มาตรฐานท่ี  4  เดก็มีพฒันาการด้านสตปัิญญา  ประกอบด้วย 
 นางสาวอไุรวรรณ  แพจ ู     หวัหน้า 
 นางสาวสกุานดา   ยัง่ยืน    กรรมการ 
นางสาวอรัญญา  โคตรวิจิตร   กรรมการ 
นางสาวสพุรรษา  ศรีวงษ์    กรรมการและเลขานกุาร 

2.2   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
  2.2.1   คณะท างาน มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย 

นางสาววรินทร  ทิศกลาง    หวัหน้า 
นางสาวสธิุดา   วรรณสา    กรรมการและเลขานกุาร 

  2.2.2   คณะท างาน มาตรฐานท่ี  6  ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

 นางสาวอไุรวรรณ  แพจ ู     หวัหน้า 
 นางสาวสกุานดา   ยัง่ยืน    กรรมการ 
นางสาวอรัญญา  โคตรวิจิตร   กรรมการ 
นางสาวสพุรรษา  ศรีวงษ์    กรรมการและเลขานกุาร 

  2.2.3   คณะท างาน มาตรฐานท่ี  7  แนวการจดัการศกึษา ประกอบด้วย 
นางสาววาสนา  พุม่พวง    หวัหน้า 
นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ    กรรมการ 
นางสาวสภุาวดี  ผาสขุ       กรรมการและเลขานกุาร 
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  2.2.4   คณะท างาน มาตรฐานท่ี  8  สถานศกึษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   ประกอบด้วย 

นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์   หวัหน้า 
นางสาวบปุผา สะอาด    กรรมการและเลขานกุาร 

2.3  คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  2.3.1   คณะท างาน มาตรฐานท่ี 9 สถานศกึษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนนุให้สถานศกึษา
เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ ประกอบด้วย 

นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์   หวัหน้า 
นางสาวบปุผา สะอาด    กรรมการและเลขานกุาร 

 2.4   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
นางสาววาสนา  พุม่พวง    หวัหน้า 
นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ    กรรมการ 
นางสาวสภุาวดี  ผาสขุ       กรรมการและเลขานกุาร 

 2.5   คณะท างานมาตรฐาน มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ประกอบด้วย 
นางสาววรินทร  ทิศกลาง    หวัหน้า 
นางสาวสธิุดา   วรรณสา    กรรมการและเลขานกุาร 

 3.  คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน  เพ่ือจดัพิมพ์  ท ารูปเลม่  รายงานผลการประเมินประจ าปี
ให้แก่หนว่ยงานต้นสงักดั  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน  ประกอบด้วย 
   นางสาวจนัทนา สภุาพงษ์    ประธาน 
   นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ    รองประธาน 

 นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์   กรรมการ 
นางสาววาสนา  พุม่พวง    กรรมการและเลขานกุาร 

 ขอให้ผู้ ได้รับการแตง่ตัง้  ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  เพ่ือให้บรรลผุลตามเปา้หมายของ
ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  และเกิดผลดีตอ่ทางราชการตอ่ไป 
      

           สัง่  ณ  วนัท่ี  15  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ์ ) 
                     ผู้อ านวยการ     



98 
 

 
 

ค าสั่ งโรงเรียนร่มไม้ 
ที่  13/2561 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
................................................. 

 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา  เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2  หมวด
ท่ี  6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา  มาตรา  48  โรงเรียนจึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  ประจ าปี  2561 เพ่ือประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนและรายงานผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้  
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
                 นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์               ประธานกรรมการ 
  นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ                รองประธานกรรมการ 

นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ์    กรรมการ 
นางวราภรณ์  โพธ์ิศลิป์     กรรมการและเลขานกุาร 

 2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา   มีหน้าท่ีในการวางแผน    เก็บข้อมูล 
ก าหนดกรอบการประเมิน   ก าหนดระดบัมาตรฐานการศกึษา ยทุธศาสตร์ในการพฒันามาตรฐานและโครงการ
ท่ีจะพัฒนา จัดท าเคร่ืองมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
2561ประกอบด้วย 
        2.1   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   นางทิวาพร   เรืองวรดากลุ    หวัหน้า 
   นางสาวศภุลกัษณ์   งามสวุรรณ   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ   อ่ิมสวาสดิ์   กรรมการ 
   นางวราภรณ์   โพธ์ิศลิป์    กรรมการ 
   นางสาวกรรณิการ์    ภแูก้ว   กรรมการ 
   นางสาววิภาภรณ์   กิตตพิรพจน์   กรรมการ 
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   นายสนัต ิ อนนัตกลู    กรรมการ   
   นายพินิจ   เพิ่มพิพฒัน์    กรรมการ 
   นางสาวบญุรักษา   สงวนพงษ์   กรรมการ 
   นางสาวรพีพรรณ  โพธ์ิโชติ   กรรมการและเลขานกุาร  
   2.1.1  คณะท างาน ตวัชีว้ดัท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
   นางสาววิภาภรณ์   กิตตพิรพจน์   หวัหน้า 
   นางสาวศภุลกัษณ์   งามสวุรรณ   กรรมการ 
   นางสาวรพีพรรณ  โพธ์ิโชติ   กรรมการและเลขานกุาร 

2.1.2   คณะท างาน ตวัชีว้ดัท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   นางวราภรณ์   โพธ์ิศลิป์    หวัหน้า 
   นางสาวกรรณิการ์    ภแูก้ว   กรรมการ 

  นางสาวบญุรักษา   สงวนพงษ์   กรรมการและเลขานกุาร   
2.2   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   นางทิวาพร   เรืองวรดากลุ    หวัหน้า 
   นางสาวศภุลกัษณ์   งามสวุรรณ   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ   อ่ิมสวาสดิ์   กรรมการ 
   นางวราภรณ์   โพธ์ิศลิป์    กรรมการและเลขานกุาร  

 2.3   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
   นางสาวบญุรักษา   สงวนพงษ์   หวัหน้า 
   นางสาวกรรณิการ์    ภแูก้ว   กรรมการ 
   นายพินิจ   เพิ่มพิพฒัน์    กรรมการ   
  นายสนัต ิ อนนัตกลู     กรรมการ 
   นางสาวรพีพรรณ  โพธ์ิโชติ   กรรมการและเลขานกุาร 

2.4   คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกัน คุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล ประกอบด้วย 
   นางทิวาพร   เรืองวรดากลุ    หวัหน้า 
   นางสาวศภุลกัษณ์   งามสวุรรณ   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ   อ่ิมสวาสดิ์   กรรมการ 

   นางวราภรณ์   โพธ์ิศลิป์    กรรมการและเลขานกุาร   
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3. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน  เพ่ือจดัพิมพ์  ท ารูปเลม่  รายงานผลการประเมิน 
ประจ าปีให้แก่หน่วยงานต้นสงักดั  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  และสาธารณชน  ประกอบด้วย 
   นางสาวจนัทนา สภุาพงษ์    ประธาน 
   นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ    รองประธาน 
   นางสาววิภาภรณ์  กิตตพิรพจน์   หวัหน้า 
   นางสาวรพีพรรณ  โพธ์ิโชติ   กรรมการและเลขานกุาร 
 
 ขอให้ผู้ ได้รับการแตง่ตัง้  ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  เพ่ือให้บรรลผุลตามเปา้หมายของ
ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตอ่ไป 
      
           สัง่  ณ  วนัท่ี  15  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ์ ) 
                      ผู้อ านวยการ     
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ค าสั่ งโรงเรียนร่มไม้ 
ที่  15/2561 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 
................................................. 

 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 48 ระบุว่า ให้สถานศึกษาจดัท า
รายงานคณุภาพการศกึษาเพ่ือรายงานตอ่ต้นสงักดัและสาธารณชนเพ่ือให้ทราบถึงการจดัการและการพฒันา
การศกึษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด  

เพ่ือให้การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561  เป็นไปดงักรอบแนวทางท่ีระบุไว้ตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงขอแต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานการรายงานคณุภาพการศกึษา ประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นายจิระพงษ์  กีระสนุทรพงษ์ ผู้ รับใบอนญุาต   ประธานท่ีปรึกษา 
 นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์ ผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 

นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวสจุิตรา  คงสริุนทร์ หวัหน้าแผนกอนบุาล  กรรมการ  

นางสาววาสนา  พุม่พวง  รองหวัหน้าแผนกอนบุาล  กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ์ หวัหน้าระดบัชัน้ประถมต้น กรรมการ  

นางวราภรณ์  โพธ์ิศลิป์  หวัหน้าระดบัชัน้ประถมปลาย  กรรมการ 

นางสาวศภุลกัษณ์  งามสวุรรณ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาวบญุรักษา  สงวนพงษ์ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์   ภแูก้ว ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาววิภาภรณ์  กิตตพิรพจน์ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาวรพีพรรณ  โพธ์ิโชติ ครูพิเศษ   กรรมการ 

 นายพินิจ   เพิ่มพิพฒัน์  ครูพิเศษ   กรรมการ 
นายสนัต ิ อนนัตกลู  ครูพิเศษ   กรรมการ 
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มีหน้าที่ 
  1.   จดัประชมุผู้ เก่ียวข้องจดัท ารายงานคณุภาพการศกึษา ประจ าปี 2561 
 2. ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  กลยทุธ์การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  
และตดิตามผลการด าเนินงานตามกลยทุธ์ 
 3. ตดิตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
 4. ตดิตามและรวบรวมผลด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา 
 5. ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ  เพ่ือการวางแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษาในปีตอ่ๆไป  

2. คณะกรรมการจัดพมิพ์และจัดรูปเล่ม 
 นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ประธาน 

นางสาวกลุธิดา  เปรมปรัชญา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
นางสาวสภุาวดี  พรมเฮียง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
นางสาวไพลิน นิลชชัวาลย์วงษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานกุาร 

 มีหน้าที่ 
  1. จัดท าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562 หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบโดยดว่น 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ ด้วยความ
วิริยะ อตุสาหะ เพ่ือให้ได้ข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนท่ีถกูต้อง ครอบคลมุ และครบถ้วน ส าหรับใช้เป็นข้อมลู
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาตอ่ไป 
 
           สัง่  ณ  วนัท่ี  15   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ์ ) 
                      ผู้อ านวยการ     
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จากผลการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เม่ือวนัท่ี 21 -23 มกราคม  
2556   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี ้

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

น า้หนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตวับง่ชีท่ี้ 1  เดก็มีพฒันาการด้านร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 3  เดก็มีพฒันาการด้านสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 4  เดก็มีพฒันาการด้านสตปัิญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 5  เดก็มีความพร้อมศกึษาตอ่ในขัน้ตอ่ไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคญั 

35.00 35.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

15.00 14.50 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน 5.00 4.68 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์    

ตวับง่ชีท่ี้ 9  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน/
วิสยัทศัน์  พนัธกิจและวถัตปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 10  ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผล
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 
 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตวับง่ชีท่ี้ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริม
บทบาทของสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 
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ตวับง่ชีท่ี้ 12  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางการปฎิรูปการศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.18 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

- ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

- มีตวับง่ชีท่ี้ได้ระดบัดีขึน้ไปอยา่งน้อย 10 ตวับง่ชีจ้าก 12 ตวับง่ชี  ้

- ไมมี่ตวับง่ชีใ้ดท่ีระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 ใช ่

 ใช ่

 ใช ่

 

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาปฐมวัย) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือจากวสัดุ
เหลือใช้  เพ่ือฝึกทกัษะการใช้มือในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ด้วยความคลอ่งแคลว่ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  น่าสนใจและ
กระตุ้นด้านสนุทรียภาพ  เพ่ือให้เดก็มีโอกาสเลือกปฏิบตัิตามความสนใจ  เช่น  การเต้นตามจงัหวะเพลง  การ
วาดภาพจากส่ือธรรมชาต ิ การปะตดิวสัดเุหลือใช้หรือส่ือธรรมชาตเิป็นรูปทรงตา่งๆ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักบทบาทของการเป็นผู้ น าและผู้ ตามท่ีดีในกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  เชน่  การใช้บทบาทสมมต ิ เกมการศกึษา  การเลา่นิทาน 

- เด็กบางส่วนควรได้รับการฝึกสามธิให้มากขึน้โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกร รมเกม
การศกึษาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ให้มากขึน้ 

- เด็กควรได้รับการส่งเสริมความรู้พืน้ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมให้มากขึน้ 
เชน่  การทดลอง  การส ารวจธรรมชาต ิ การใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 
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- สถานศกึษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาเด็กให้บรรลุ
ตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทศัน์ และวตัถปุระสงค์ของการจดัสถานศกึษาอยา่งยัง่ยืน 

- สถานศกึษาควรด าเนินงานประชาสมัพนัธ์กิจกรรมโรงเรียนทนัสมยั(ด้านวิทยาศาสตร์) ใส่ใจ(ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ) ให้ความสุข(ด้านสุนทรียภาพ) โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศไว้หน้า
โรงเรียน 

- สถานศกึษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อการ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศึกษาสาเหตุของการ
ด าเนินโครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- สถานศกึษาควรปรับปรุงแก้ไขเร่ืองการตดิตัง้ปลัก๊ไฟให้อยู่สงูจากพืน้มากกว่า 1.50 เมตร โดย
วางแผนร่วมกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายเพ่ือด าเนินการ  

- สถานศึกษาควรน าข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของสถานศึกษามา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง  รวมทัง้การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ของชมุชน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูควรได้รับการเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ในการประเมินพฒันาการของเดก็  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาเด็กและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  โดยครูสายชัน้อนุบาล 1-3 ควรประชุมเพ่ือ
วางแผนจดัท าบนัทึกและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม ่าเสมอทุกวนั  โดยใน
บนัทกึการสอนควรก าหนดประเดน็ปัญหา  วิธีการด าเนินการแก้ไข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พฒันาเด็ก  แล้วแตปั่ญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแตบ่ริบท  อาจจะจดัท าเป็นวิจยัหน้าเดียวหรือท าวิจยัใน
บนัทกึหลงัสอน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศกึษาควรจดัหากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนั
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 
ครัง้   

  ข้อเสนอแนะทัง้ 4 ด้าน สถานศกึษาควรปรับปรุงแก้ไขโดยจดัท าแผนพฒันาคณุภาพและด าเนินงาน
ตามแผนภายใน 2 ปี 
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การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้  

จากท่ีโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม เม่ือวันท่ี 21 -23 มกราคม  
2557 ท่ีผา่นมานัน้   โรงเรียนได้น าผลการประเมินคณุภาพและข้อเสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานตา่งๆ   มา
เป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อปรับใช้ในปีการศกึษา 2559 ดงันี ้

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) สง่เสริมให้เดก็มีสว่นร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์  มีสว่นร่วมในการผลิตส่ือจากวัสดเุหลือใช้  เพ่ือฝึก
ทกัษะการใช้มือในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ด้วยความคลอ่งแคลว่ 

2) ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  น่าสนใจและกระตุ้นด้าน
สุนทรียภาพ  เพ่ือให้เด็กมีโอกาสเลือกปฏิบตัิตามความสนใจ  เช่น  การเต้นตามจงัหวะเพลง  การวาดภาพ
จากส่ือธรรมชาต ิ การปะตดิวสัดเุหลือใช้หรือส่ือธรรมชาตเิป็นรูปทรงตา่งๆ ให้มากขึน้ 

3) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักบทบาทของการเป็นผู้ น าและผู้ ตามท่ีดีในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมอย่าง
สม ่าเสมอ  เชน่  การใช้บทบาทสมมต ิ เกมการศกึษา  การเลา่นิทาน 

4) สง่เสริมให้เด็กมีความรู้พืน้ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมให้มากขึน้ เช่น  การ
ทดลอง  การส ารวจธรรมชาต ิ การใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 

5) จดัให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทันสมัย(ด้านวิทยาศาสตร์) ใส่ใจ(ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ) ให้ความสุข(ด้านสุนทรียภาพ) โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศและทางส่ือ
อิเล็คทรอนิกส์ตา่งๆ ตลอดปีการศกึษา 

2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขโดยติดตัง้ปลั๊กไฟให้อยู่สูงจากพืน้มากกว่า 1.50 เมตร เพ่ือป้องกัน
อนัตรายอนัอาจจะเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่และความไมรู้่เทา่ทนัของเดก็ๆ ในห้องเรียน  

2) โรงเรียนได้มีการน าข้อมูลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ าปีมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนในทกุปีการศกึษา 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ในการประเมินพัฒนาการของเด็ก  เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพฒันาเดก็และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เดก็อย่างแท้จริง   

2) จดัประชมุครูสายชัน้อนบุาล 1-3 สปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพ่ือวางแผนจดัท าบนัทึกและประเมินผลการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม ่าเสมอ   โดยในบนัทึกการสอนควรก าหนดประเดน็ปัญหา  วิธีการ
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ด าเนินการแก้ไข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาเด็ก  ปัญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแต่
บริบท  และน าไปสูก่ารท าวิจยัหน้าเดียวหรือท าวิจยัในบนัทกึหลงัสอน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1) จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างตอ่เน่ือง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ด้วยส่ือแผ่น
พบั  จดหมายแจ้งประชาสมัพนัธ์  จลุสารโรงเรียน  ปา้ยนิเทศและทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จากผลการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม  
2556   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี ้

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

น า้หนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตวับง่ชีท่ี้ 1  ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 10.00 9.79 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  ผู้ เรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 10.00 9.84 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 3  ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 10.00 9.47 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 4  ผู้ เรียนคดิเป็น  ท าเป็น 10.00 9.54 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 20.00 17.81 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี้ 6  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 8  พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดย
สถานศกึษาและต้นสงักดั 

5.00 4.73 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์    

ตวับง่ชีท่ี้ 9  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน/
วิสยัทศัน์  พนัธกิจและวถัตปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 10  ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผล
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตวับง่ชีท่ี้ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริม
บทบาทของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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ตวับง่ชีท่ี้ 12  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางการปฎิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 9 .18 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

- ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

- มีตวับง่ชีท่ี้ได้ระดบัดีขึน้ไปอยา่งน้อย 10 ตวับง่ชีจ้าก 12 ตวับง่ชี  ้

- ไมมี่ตวับง่ชีใ้ดท่ีระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 ใช ่

 ใช ่

 ใช ่

 

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะให้มากขึน้  โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีจินตนาการ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมวาดภาพ
ตามแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การด าเนินกิจกรรมและประเมินผลงานร่วมกนั  เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพด้านดงักล่าวอย่าง
ตอ่เน่ือง 

2) ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมในการประหยดัอดออม  รู้จกัใช้จ่ายอย่างมีเหตผุล  ใช้
สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า  รู้จักรักษาทรัพยากรประเภทต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการร่วมวางแผน  ออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียน  เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกั  เห็นความส าคญัของการประหยดัเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต  ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการใช้จ่าย  การใช้อปุกรณ์การเรียนการสอน  การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการเข้าคา่ย
อนุรักษ์พลังงาน  กิจกรรมน าของเก่ากลับมาใช้(Recycle)  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมายทัง้ในและนอก
สถานศึกษา มีการจดบันทึกท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการใช้แหล่งเรียนรู้  การล าดับ
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หวัข้อในการบนัทึก  สรุปสาระ  องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้  เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการและพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียนแตล่ะระดบัชัน้ 

4) ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ การพฒันาทกัษะความ
เป็นเลิศด้านวิชาการท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการออกแบบกิจกรรม/โครงการตามความต้องการและความ
สนใจของผู้ เรียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมทัศนศึกษาในชุมชน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย  ผู้ เรียนสามารถสรุปสาระ  องค์ความรู้ใหมท่ี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งบรูณาการ 

5) สถานศกึษาควรจดักิจกรรม/โครงการเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและศิลปะ  ภาษาไทยควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคญั  การสรุป
ใจความส าคญัท่ีได้จากการอ่าน  โดยน ากรณีศกึษา  บทความ  สารคดี  เพลงและโฆษณามาจดัท าเป็นแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  ศิลปะควรจดักิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์  การประดิษฐ์ผลงานศิลปะท่ีหลากหลาย  การ
แสดงผลงานศลิปะในกิจกรรมวนัส าคญั เป็นต้น 

6) สถานศกึษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้  เพ่ือสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้
บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษาอย่างยัง่ยืน 

7) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อ
การส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ต่อ
สถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศกึษาสาเหตขุองการ
ด าเนินโครงการ  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาควรด ารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการพฒันาสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งและครอบคลมุทุก
ฝ่ายงาน  เพ่ือมุง่สู้สถานศกึษาท่ีเป็นต้นแบบการบริหารจดัการแบบสากล 

2) สถานศกึษาควรน าข้อมลูในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของสถานศกึษามา
ปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง  โดยน าข้อมูลพืน้ฐานท่ีได้มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1) สถานศกึษาควรส่งเสริมให้คณะครูท าการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนรู้ร่วมกนัโดยการศกึษา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  มี
ทักษะในการท างานร่วมกัน  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของผู้ เรียน และศึกษาผลส าเร็จในการจัด
การศกึษาด้านอ่ืนๆ  ท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนร่มไม้(Rommai Model) และสถานศกึษาอ่ืนๆ ตอ่ไป  

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการด าเนินงานประกัน
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างตอ่เน่ือง อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครัง้ 

การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้  

จากท่ีโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม เม่ือวันท่ี 21-23 มกราคม  
2556 ท่ีผา่นมานัน้   โรงเรียนได้น าผลการประเมินคณุภาพและข้อเสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานตา่งๆ   มา
เป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อปรับใช้ในปีการศกึษา 2559 ดงันี ้

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีจินตนาการ และสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะให้มากขึน้  เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมวาดภาพตามแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลงาน
ร่วมกนั   

2) จดัท าโครงการนกัเรียนรู้ประหยดัเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคา่นิยมในการประหยดัอดออม  รู้จกั
ใช้จ่ายอย่างมีเหตผุล  ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนัอย่างคุ้มค่า  
รู้จกัรักษาทรัพยากรประเภทตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ตอ่สว่นรวม   

3) เสริมสร้างความตระหนกัให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เชน่ จดัให้มี
กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงาน   กิจกรรมน าของเก่ากลับมาใช้(Recycle)  กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีด้านทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมายทัง้ในและนอก
สถานศึกษา  มีการจดบนัทึกท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเด็นส าคญัท่ีได้จากการใช้แหล่งเรียนรู้  การล าดับ
หวัข้อในการบนัทึก  สรุปสาระ  องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้  เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการและพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียนแตล่ะระดบัชัน้ 
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5) พัฒนาการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและศลิปะให้มากขึน้  โดยในวิชาภาษาไทยควรจดักิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทกัษะการอา่นจบัใจความ
ส าคญั  การสรุปใจความส าคญัท่ีได้จากการอ่าน  โดยน ากรณีศกึษา  บทความ  สารคดี  เพลงและโฆษณา
มาจดัท าเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  และจดักิจกรรมส่งเสริมด้านความคดิสร้างสรรค์และ
จินตนาการในวิชาศิลปะให้มากขึน้  โดยสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์  การ
ประดษิฐ์ผลงานศลิปะท่ีหลากหลาย  การแสดงผลงานศลิปะในกิจกรรมวนัส าคญัอย่างตอ่เน่ือง 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) โรงเรียนได้มีการน าข้อมลูการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ าปีมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบการจดั
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนในทกุปีการศกึษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) สง่เสริมให้ครูท าการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยการศกึษารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสง่ผลให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการคดิวิเคราะห์  คดิสงัเคราะห์  มีทกัษะในการท างาน
ร่วมกนั  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของผู้ เรียน  

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1) จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอยา่งตอ่เน่ือง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ด้วยส่ือ
แผน่พบั  จดหมายแจ้งประชาสมัพนัธ์  จลุสารโรงเรียน  ปา้ยนิเทศและทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
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คณะผู้จดัท า 
 

ที่ปรึกษา 
 นายจิรพงษ์  กีระสนุทรพงษ์   ประธาน 

  
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 น.ส.จนัทนา  สภุาพงษ์   ผู้อ านวยการ 
 นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

น.ส.ศภุลกัษณ์  งามสวุรรณ   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.อรววรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.บญุรักษา  สงวนพงษ์   ครูประจ าชัน้ 
นางวราภรณ์  โพธ์ิศิลป์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.กรรณิการ์  ภแูก้ว    ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วิภาภรณ์  กิตติพรพจน์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สจุิตรา  คงสริุนทร์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วรินทร  ทิศกลาง   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สธิุดา  วรรณสา   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วาสนา  พุม่พวง   ครูประจ าชัน้ 
นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สภุาวดี    ผาสขุ    ครูประจ าชัน้ 
น.ส.บปุผา  แสนสะอาด   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.ปวิตรา  จีนาก าเนิด   ครูพเิศษ 
นายพนิิจ  เพิม่พิพฒัน์   ครูพเิศษ 
นายสนัติ  อนนัตกลู   ครูพเิศษ 


