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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 
โรงเรียนเจริญศิลป์ รหัส 1154100024 ที่ตั้งเลขท่ี 4/1  ถนนยันตรกิจโกศล  ต าบลในเวียง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์  54000  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  โทรศัพท์ 054-511571  โทรสาร 054-511571 ต่อ 104  Website :WWW.jaroensilschool.ac.th   
E-mail  : jaroensil_phrae1@hotmail.co.th  ผู้รับใบอนุญาต นายวินัย  ศรีสิทธิเดชารักษ์ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อ วันที่  22 กรกฎาคม  พ.ศ 2491 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน
นักเรียน 1,212 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน 87 คน 
 
ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 
 
  1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  มีผลการด าเนินงาน  
ดังต่อไปนี้ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้สถานศึกษาได้วางแผนปรับ
กระบวนการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมรูปแบบ 
Onsite ที่เน้นการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก  กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อ คลิปวิดีโอ และแอพลิเคชัน 
Zoom ซึ่งต้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งเด็ก ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุก
คน โดยด าเนินการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
ที่ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยทั้งหมด 372 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จ านวน 366 คน  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์  จ านวน 6 คน  เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และรับประทานได้หลายชนิด โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่  
โครงการสร้างสุขนิสัยใส่ใจสุขภาพ  โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส  กิจกรรมโยคะเพ่ือพัฒนาสมอง  กิจกรรม
กลางแจ้ง  จากการด าเนินโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ส่งผลให้เด็กร้อยละ 95.69 มีร่างกายแข็งแรง  
น้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
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 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ  เด็กร้อยละ 98.13 มีสุขภาพจิตดี  แสดงอารมณ์และความรู้สึก 
ตามสถานการณ์ได้เหมาะสม ทั้งในการท ากิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก  รู้จัก
ปฏิบัติตนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เพื่อน ครู และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  คุณภาพเด็กด้านสังคม  เด็กร้อยละ 96.89  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการคนดีสานฝันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรม Learning 
Camp  กิจกรรมรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักปฏิบัติตนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครูและผู้อื่น  มี
จิตอาสาและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาด้วยความกระตือรือร้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา  เด็กร้อยละ 93.79 มีความสามารถในการเล่าประสบการณ์เป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง  เล่านิทานและแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์มีจิตนาการ  มีความ 
คิดสร้างสรรค์และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย  โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  สนใจใฝ่หาความรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  จากการจัดกิจกรรมยืมนิทานกลับ
บ้าน  มีกิจกรรมผู้น าสื่อสัมพันธ์ 3 ภาษา  ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ  ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามวัย    
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย เพ่ือให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่อง โดยการจัดประสบการณ์ท้ังในรูปแบบ Onsite 
รูปแบบ Online และระบบ Zoom Meeting เป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ คลิป VDO การใช้สื่อ
หลากหลายประเภท ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษา 3 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
     สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกันวางแผนและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  อ้างอิงในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  มาเป็นหลักในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 สู่การปฏิบัติ โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองแบบออนไลน์
ผ่าน Google Form  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของห้องเรียน  
รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนเจริญศิลป์มี
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและน าไปสู่การปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 สถานศึกษามีครูปฐมวัยครบทุกระดับชั้นและจัดให้มีครูพิเศษท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ  ดนตรี 
พลศึกษาและมีครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  เป็นชาวต่างชาติ  มาร่วมจัดกิจกรรมเสริมให้กับเด็กโดยเฉพาะ  ครู
ระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
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  สถานศึกษามีอาคารเรียนปฐมวัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง  สะอาด  ปลอดภัย  มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  มี
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนโดยจัดมุมประสบการณ์ทุกห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม  พร้อมสื่อ  วัสดุ  ประกอบการ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนเด็ก  และมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโดยจัดให้มี 
เครื่องเล่นสนามที่ทันสมัย  แข็งแรง  ปลอดภัยและมีสนามหญ้าสีเขียว  ต้นไม้ที่ร่มรื่นให้เด็กได้เล่นและเสริม
พัฒนาการ  มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสม่ าเสมอจากโครงการพัฒนางานบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่  และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้โรงเรียน
เจริญศิลป์มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  
  สถานศึกษาจัดให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต  สื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19  โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ต ช่องทางการใช้แอ
พลิเคชันต่างๆ  ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น    
 ในการบริหารงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนเจริญศิลป์  ยึดหลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครู  
บุคลากร  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเจริญศิลป์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ Covid-19  จากการท า
โครงการวันประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานการศึกษาและกิจกรรมโรงเรียน  
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่  กิจกรรมรักษ์ภูมิปัญญา  ส่งผลให้โรงเรียนเจริญ
ศิลป์มีกระบวนการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู  และผู้ปกครอง  เข้ามาร่วมกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  โดยสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาครูด้านการจัด
ประสบการณ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติจริง  ผ่านการท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย  มีสื่อ  อุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมที่เหมาะสม
ทันสมัย  ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวนเด็ก  ครูมีการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย  เช่น  
การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการเป็นรายบุคคล  รายงานผลการพัฒนาให้
ผู้ปกครองได้รับทราบจากสมุดข่าวสารประจ าสัปดาห์  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  สมุดบันทึกพัฒนาการ
นักเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนเจริญศิลป์มีการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลอย่าง
หลากหลายและเป็นระบบ  สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยล าดับ  
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1.  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2.  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการ

ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
เนื่องจากปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเจริญศิลป์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้ 

สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19  สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใช้รูปแบบ
ผสมผสาน ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Onsite  การเรียนการสอนแบบ Online ผ่านสื่อระบบแอพลิเคชัน 
Zoom  และการเรียนการสอนแบบ On hand เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และที่ส าคัญเน้นให้มีความปลอดภัย
ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ซึ่งผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรผู้เรียนสถานศึกษาได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยสถานศึกษาได้ปรับหลักสูตรให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสถานการณ์
ของโรคระบาด  COVID-19  โดยจัดล าดับความส าคัญรวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียน กระชับ
หลักสูตรโดยเน้นเน้นหาที่จ าเป็นมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารเพ่ิมความเข้าใจในรูปแบบการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือ
เข้าใจในบทบาทใหม่ และสามารถติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนได้ จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน พบว่าผู้เรียนร้อยละ  97.18  มีผลการประเมินการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับคุณภาพดีตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน จากการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาการอ่านภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการเขียน
ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร 3 ภาษา เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาของตนเอง โดยผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 6 ร้อยละ 95.15 สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ A1 และสอบผ่านการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในระดับ 1 ร้อยละ 60.00 
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมการเรียน
การสอนรายบุคคล และการใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากการท ากิจกรรม 
เช่น พิชิตโจทย์คณิต กิจกรรมพิซิตโจทย์วิทย์ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมค่ายวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 75.76  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19   สถานศึกษาได้ปรับปรุงระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดท าโครงการ           
กิจกรรม ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมส่งเสริม         
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและ 
จัดสอนซ่อมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ส่งผลให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 
81.23  มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดคือ ร้อยละ 75 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 ทุกคน 
สามารถเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น และผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเลื่อนระดับชั้นเรียนได้ 
 ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน  
8 ประการ ให้แก่ผู้เรียนได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ โดยมีโครงการ 
กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมลูกที่ดีของพ่อแม่ นักเรียนที่ดีของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหนึ่งวันกับธรรมะ โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน โครงการเด็กดีมีเงินออม โครงการพัฒนา
ผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีการด าเนินการโดยปฏิบัติตามมาตรการภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด 
COVID-19   จากการด าเนินโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยก าหนด โดยพบว่า
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1- 6 ทั้งหมด 835  คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 659 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.48   มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน  103  คน คิดเป็นร้อยละ 13.52  จากการจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย กิจกรรมสุขภาพดีเจริญศิลป์ไร้พุง ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ 
กรมอนามัยก าหนด  
  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรภายใต้สถานการณ์ Covid-19  สถานศึกษามีทิศทางในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการคิดรักความเป็นไทย ผ่านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ครูได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้น  โดยได้ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบ Onsite  รปูแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting เป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ 
คลิป VDO การใช้สื่อหลากหลายประเภท ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ผลการพัฒนาส่งผลให้สถานศึกษา
มีคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยทีมงานบริหารที่มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ความตระหนักและเข้าใจในการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ 
Covid-19  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี ร่มรื่น ปลอดภัย มีการจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
พัฒนางานมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 



6 
 

 

 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สถานศึกษาได้ด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติจริงได้แสดง 
ความคิดเห็น เน้นกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงานของตนเอง โดยมีโครงการ กิจกรรม เช่น กิจกรรมโครงการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายวิชาการ โครงการสัปดาห์วิชาการ โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ครูมีการเสริมแรงทางบวกให้รางวัลและชื่นชมนักเรียน 
มีการแจ้งผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยรวมถึงการแจ้งผลการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนประเมินและไป
พัฒนาตนเอง ครูมีการใช้แบบทดสอบท่ีหลากหลายทั้งแบบปรนัยและอัตนัย เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่พบทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 

     ลงนาม (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
     ( นางสาวนงคราญ  แกล้วกล้า) 
                     วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐำน 

1.1  โรงเรียนเจริญศิลป์ รหัสโรงเรียน 1154100024 ตั้งอยู่เลขที่ 4/1  ถนนยันตรกิจโกศล  ต าบลในเวียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์  54000  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศัพท์ 054-511571  โทรสาร 054-511571 ต่อ 104   Website : WWW.jaroen-
silschool.ac.th  e-mail  : jaroensil_phrae1 @ hotmail.co.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 22 
กรกฎาคม พ.ศ.2491  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวนนักเรียน 
1,221 คน  จ านวนบุคลากรโรงเรียน 87 คน  

 
ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  
    บุคคลธรรมดา 

    นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2 จ ำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวนผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำร

พิเศษ 
รวมจ ำนวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกติ EP ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
เตรียมอนุบำล 3 - 19 18 - - - - 37 
ระดับก่อนประถมศึกษำ          
อนุบาลปีที ่1 5 - 52 62 - - - - 114 
อนุบาลปีที ่2 6 - 59 67 - - - - 126 
อนุบาลปีที ่3 6 - 67 64 - - - - 131 

รวม 20 - 197 211 - - - - 408 
ระดับประถมศึกษำ          
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 - 72 73 - - - - 145 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 - 76 58 - - - - 134 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 - 81 76 - - - - 157 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 - 69 67 - - - - 136 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - 54 67 - - - - 121 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 - 72 70 - - - - 142 

รวม 24 - 424 411 - - - - 835 
รวมทั้งสิ้น 44 - 621 622 - - - - 1,243 
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  1.3  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (เฉพำะที่บรรจุ) 
  1.3.1 สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ            
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทน - - 1 - - - - - - - 1 
- ผู้จัดการ - - - - - - 1 - - - 1 
- ผู้อ านวยการ - - - - - - - 1 - - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - - - 2 - - 2 

รวม - - 1 - - - 1 3 - - 5 
2. ผู้สอนกำรศึกษำปฐมวัย            

- ครูไทย - - - 21 - - - - - - 21 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - 1 - - - - - - 1 

3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            
ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย - - 1 38 - 2 2 - - - 43 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - 3 - - - - - - 3 

รวม - - 1 41 - 2 2 - - - 46 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ            

- เจ้าหน้าท่ี 1 - - 5 - - - - - - 6 
รวม 1 - - 5 - - - - - - 6 

รวมทั้งสิ้น 1 - 2 68 - 2 3 3 - - 79 

สรุปอัตรำส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  22 : 1 

 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ระดับประถมศึกษำ     

จ านวนผู้เรียนต่อครู    18 : 1     
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  35 : 1      
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  1.3.2  สรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 21 3 - - - - 
ภาษาไทย - - 6 - - - 
คณิตศาสตร์ - - 3 3 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 6 2 - - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 4 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - - - 
ศิลปะ 1 - 3 - - - 
การงานอาชีพ - - - 2 - - 
ภาษาต่างประเทศ 2 - 19 - - - 

รวม 25 3 40 11 - - 
   

  1.3.3  สรุปจ ำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 24 - 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด 18 - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - - 

   กิจกรรมแนะแนว 24 - 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 24 - 
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 1.3.4   สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 
ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 12 12 - 1 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  12 12 - 1 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - -  - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด 18 18 - 1 - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 42 42 - 3 - 
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2. ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ปรัชญา ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม 
วิสัยทัศน์ สื่อสาร 3 ภาษา พัฒนาทักษะการคิด มีจิตส านึกรักความเป็นไทย ใช้หลัก

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1.ส่งเสริมนักเรียนให้สื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน 
2.พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ได้เหมาะสมกับวัย 
3.ส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมไทยและ
ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 
4.เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ มีความรู้ความช านาญในวิชา
ทีส่อน สามารถใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
6.ปลูกฝังให้นักเรียนและครู ตระหนักและเห็นคุณค่าในการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 1. เด็กมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน 
2. เด็กมีคุณลักษณะรักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
3. เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเหมาะสมกับวัย 
4, เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
5. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีงาม และมีค่านิยมพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 
6. โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างขัดเจนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับรู้และมีความเข้าใจแนวทางในการด าเนินงานที่ตรงกัน 
7. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
 

8. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
9. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนครูและ
บุคลากร 
10. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
11. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
คุณภาพ 
12. ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
13. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
14. ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
15. ครูและบุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 
16. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เอกลักษณ์ มุ่งม่ันในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน เน้นการสอน 3 ภาษา ตาม
เจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ  

อัตลักษณ์ ผู้น า 3  ภาษา  มีวินัย  ใฝ่หาความรู้  
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3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ตำมแผนฯของโรงเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 408 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 95.96 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
เด็กมีความสามารถในการเล่าประสบการณ์เป็นประโยค 
อย่างต่อเนื่อง เล่านิทานและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีจินตนาการ มีความคิด 
สร้างสรรค์และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
และสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 408 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 96.10 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

เด็กมีความสามารถในการเล่าประสบการณ์เป็นประโยค 
อย่างต่อเนื่อง เล่านิทานและแสดงอารมณ์ ความรูส้ึก ได้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีจินตนาการ มีความคดิ 
สร้างสรรค์และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสตูรฐาน
สมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกและการวดั
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาต ิ
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 408 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 96.10 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
เด็กมีความสามารถในการเล่าประสบการณ์เป็นประโยค 

อย่างต่อเนื่อง เล่านิทานและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีจินตนาการ มีความคิด 

สร้างสรรค์และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

โครงกำรส่งเสริมสุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะและดนตรี 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 408 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 96.10 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
เด็กมีสุขภาพจิตดี แสดงอารมณ์และความรู้สึกตาม
สถานการณ์ได้เหมาะสม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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โครงกำรสร้ำงสุขนิสัยใส่ใจสุขภำพ 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 408 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 95.11 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด และ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน หรอื 

ท ากิจกรรม ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเป้าหมาย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

โครงกำรคนดีสำนฝันสรำ้งสรรค์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 408 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 95.48 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
เด็กอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 80.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 85.00 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน เขียน 
ภาษาไทย อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 80.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 93.00 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
และสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระ 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 80.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 97.57 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 75สอบ
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  ในระดับ 1 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 75 สอบผ่านการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับ A1 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ในเกรดเฉลี่ย 3.00 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

โครงกำรสัปดำห์วิชำกำร 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 80.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 96.02 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1.นักเรียนสามารถจ าแนก แยกแยะเหตุผลตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม 

2.นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างาน 

3. นักเรียนมีผลงานจากการท ากิจกรรมค่าย STEM และ
นวัตกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย 1ชิ้นงาน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
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โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัยนักเรียน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 98.58 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 95.19 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ท่ีกรม
อนามัยก าหนด มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแล
สุขภาพ 
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โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 98.10 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

โครงกำรเด็กดีมีเงินออม 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 99.63 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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โครงกำรพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกำชำด) 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 835 

คุณภาพ 95.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 99.16 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. นักเรียนสามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
เข้าใจและไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นระบบ 
โครงกำรวันประชุมผู้ปกครอง 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) 1,224 

คุณภาพ 96.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) 100.00 

คุณภาพ 96.78 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

- 
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โครงกำรพัฒนำงำนบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) - 

คุณภาพ 94.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) - 

คุณภาพ 95.65 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย ภายในห้องมี
มุมประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้ฝึก
ประสบการณ์ ที่ทันสมัย ปลอดภัยและเพียงพอ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

- 

โครงกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) - 

คุณภาพ 96.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) - 

คุณภาพ 96.50 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

- 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนธุรกำร - กำรเงิน 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) - 

คุณภาพ 80.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) - 

คุณภาพ 90.00 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

- 

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนำอำคำรสถำนที่และสื่ออุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) - 

คุณภาพ 94.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) - 

คุณภาพ 95.66 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย ภายในห้องมี
มุมประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้ฝึก
ประสบการณ์ ที่ทันสมัย ปลอดภัยและเพียงพอ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
โครงกำรพัฒนำโรงเรียนเพื่อกำรรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) - 

คุณภาพ 80.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) - 

คุณภาพ 89.00 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

- 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพบุคลำกร 
 เป้าหมาย ปริมาณ (จ านวน) - 

คุณภาพ 99.00 
ผลส าเร็จ ปริมาณ (ร้อยละ) - 

คุณภาพ 95.38 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนปีละ 4 ครั้ง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สช. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 371 365 98.38 6 1.62 0 0.00 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 371 367 98.92 4 1.08 0 0.00 
3. ด้านสังคม 371 367 98.92 4 1.08 0 0.00 
4. ด้านสติปัญญา 371 365 98.38 6 1.62 0 0.00 

  
4.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 142 104 36.83 48.13 39.60 43.87 +4.27 10.78 มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 142 104 34.31 48.34 50.49 40.43 -10.06 -19.92 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 142 104 50.38 60.27 66.28 59.80 -6.48 -9.78 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 142 104 39.22 55.71 66.37 57.96 -8.41 -12.67 ไม่มีพัฒนาการ 
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 จ ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษำ 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลกำรเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 145 118  134 110  157 132  136 94  121 85  142 118  

คณิตศาสตร์ 145 116  134 120  157 95  136 101  121 73  142 72  
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

145 112  134 132  157 129  136 87  121 64  142 105  

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

145 140  134 128  157 118  136 117  121 99  142 123  

ประวัติศาสตร์ 145 114  134 133  157 114  136 113  121 111  142 137  
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

145 141  134 133  157 151  136 136  121 121  142 142  

ศิลปะ 145 141  134 133  157 151  136 134  121 118  142 142  
การงานอาชพี 145 141  134 133  157 151  136 136  121 121  142 142  
ภาษาตา่งประเทศ 145 113  134 112  157 124  136 89  121 71  142 111  
ภาษาอังกฤษ 145 136  134 124  157 115  136 136  121 83  142 110  
ภาษาจีน 145 99  134 91  157 104  136 106  121 65  142 114  
หน้าที่พลเมือง 145 145  134 132  157 151  136 136  121 121  142 142  

 
 
 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

157 144 56.14 49.28 50.46 52.57 +2.11 4.18 มีการพัฒนา 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

157 144 49.44 48.73 44.55 46.03 +1.48 3.32 มีการพัฒนา 
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 145 134 72.79 80.35 76.52 68.01 -8.51 -11.12 ไม่มีการพัฒนา 
อ่านออกเสียง 145 134 69.95 74.82 81.11 74.88 -6.23 -7.68 ไม่มีการพัฒนา 
  
 

5. นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ

เพ่ือการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – 
Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1.   
2.   
3.   
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6.  รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ  
6.1  ปีกำรศึกษำปัจจุบัน  

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ โรงเรียนเจริญศิลป์ได้รับรางวัล 

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการ
เรียนรู้ จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้บริหำร 

นางสาวนงคราญ  แกล้วกล้า  

 

รางวัล ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
ประจ าปี 2565 เนื่องในวันการศึกษา
เอกชน 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสุภัค บัวนาค  รางวัล ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
ประจ าปี 2565 เนื่องในวันการศึกษา
เอกชน จาก 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

นางสุภัค บัวนาค  รางวัล TEACHER AWARD ประจ าปี 
2565 เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจาก 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสุพรรณี  เหล็กท่ัง  รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ประจ าปี 
2565 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสุพรรณี  เหล็กท่ัง  
 

รางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในการผลิต
สื่อการสอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ 
ยุค New Normal COVID 19 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ครู 
นางสาวเกศสุดา  โพธิกุล 

นางสาวบุณฑริกา  แกว้เกิด 
นางสาวภัทรวดี  เสนาธรรม 

นางสาวจุฑารัตน์  อากาศทิพย์ 
นางสาวรัชฎา เสมอใจ 

Mrs.Elean Quiapo 

รางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” ประจ าปี 
2565 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นางจินต์จฑุา  สมุา 

นางพันธ์ทนี  ถุงทอง 
นายอเนก  ชัยชนะชโยดม 

นางศรัญญา  ขันค านันต๊ะ 

นางธันยพร  เสาร์เพ็ง 

รางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” ประจ าปี 
2565 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางวิไลวรรณ  แดนเหมือง  
นางสาวบุษบา  ฟุ้งเฟ่ือง 
นางสมจิตร  ดีสีปาน 

นางศิรินทิพย์  จิตค ามา 
นางจุไรรัตน์  กันยะมี 
นางพิรุณรัตน์  กันจะนะ 

นางสาวกัญภญา  เวียงนาค 

นางสาวพิกุลทอง  วัฒนานุพนธ์ 
นางไพพรรณ  แซ่หวุ่น 

รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ประจ าปี 
2565 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวจีรพัชร  ขัตติโย  รางวัล “เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน
ดีเด่น” ประจ าปี 2565 เนื่องในวัน

การศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวจิรัชญา  สมฤทธิ์  
นางสาวเรวดี  ก้อนจินดา 

นางสาวอธิศา  อ าพรผล 

นางทัศนีย์  เกี๋ยงค า 

รางวัลครูดีเด่น เนื่องในการผลิตสื่อการ
สอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ ยุค New 
Normal COVID 19 ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

นักเรียน 

เด็กชายธีรศักดิ์  ทุมมัย 

 

 

รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันการ
วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  

ครั้งที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565  
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดแพร่ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงอัฐชญาภรณ์  หวังสืบ 

เด็กหญิงศิโรธร  ขันตา 

เด็กหญิงภคภัทร  กิตติโสภณ 

รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ 

เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภิญโญ  
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนท์ธีระสถาพร 

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 คะแนน
เต็ม 100 คะแนน ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ 

เด็กหญิงศศิรดา  กางกั้น รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
เอกชน จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ในงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ 

เด็กหญิงกัญญส์ินีณัฐ  วงค์กาแก้ว รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 1 ในการ
แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงกฤติจิรา  ทนันไชย รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 1 ในการ

แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ 

เด็กหญิงปวิตรา  เขื่อนเก้า 

เด็กหญิงไอยวริญท์  ฉัตรเทวินทภรณ์ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เด็กหญิงศศิรดา  กางกั้น รางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ 1 ในการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ในงานวัน
การศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เด็กหญิงกฤติจิรา  ทนันไชย รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 1 ในการ
แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2 ใน
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ  วงค์กาแก้ว รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1 ในงานวัน
การศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ

ระบายสี ในงานวันการศึกษาเอกชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.
2565 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เด็กหญิงกัลยาภร  ศรีลา 

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พุ่มพวง 

เด็กหญิงทักษอร  ม้าดี 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประติมากรรม ในงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เด็กชายชยางกูร เวียงยา 

เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทิพย์ 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ และเป็น
ตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 
ประจ าปี 2564 ระดับประเทศ ได้รับ
รางวัลชมเชย จัดขึ้นโดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปี 2564 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 

6.2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน    
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน    
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.)    
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)    
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง    
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7. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  
นโยบำยและจุดเน้น มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 

 

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  

 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนใน
เชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

 

 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 

 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ 
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

 

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพและสร้างรายได้  

 

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 

 

 

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)  
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8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ที่ผ่ำนมำ 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านที่ 1 ดี 

ด้านที่ 2 ดีมาก 
ด้านที่ 3 ดีมาก 

ด้านที่ 1 ดีมาก 
ด้านที่ 2 ดีมาก 
ด้านที่ 3 ดีมาก 

 
9.  หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
1. ระดับปฐมวัย 
 

 ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2564 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพระดับปฐมวัย : ยอดเยี่ยม       

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 

   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ผลกำรประเมินคุณภำพ อยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 

 
 

85.00 371 365 98.38 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    365 98.38  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้มือ
และตาประสานสมัพันธ์ไดด้ ี

    365 98.38  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย     365 98.38  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภยัจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

    365 98.38  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์
ได้ 

  

85.00 371 371 100.00 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กรา่เริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสม  

 
  371 100.00 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรูจ้ักยับยั้งช่ังใจ  
อดทนในการรอคอย  

 
  371 100.00 

 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

 

   
371 100.00 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจติส านึกและ
ค่านิยม      ท่ีดี  

   
371 100.00 

 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออก  

   
371 100.00 

 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     371 100.00  
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้

หน้าท่ีรับผดิชอบ อดทนอดกลั้น  
   

371 100.00 
 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตยส์ุจรติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

   
371 100.00 

 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับ
ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว  

   
371 100.00 

 

3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

  
85.00 371 370 99.82 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน มีวนิัย 
ในตนเอง 

    367 98.92 
 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยดัและ
พอเพียง 

    371 100.00 
 

 3.3 ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 

    371 100.00 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 3.4 ร้อยละของเด็กมมีารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมสีัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ฯลฯ 

    371 100.00 

 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

    371 100.00 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

    371 100.00 
 

4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำร
ได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และ
แสวงหำควำมรู้ได้ 

  
85.00 371 365 98.38 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  

   
365 98.38 

 

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในสิง่ที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ 

 

   
365 98.38 

 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกับวยั 

 
   

365 98.38 
 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคดิเชิงเหตผุล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปญัหาและสามารถตัดสนิใจ
ในเรื่องง่าย ๆ ได ้

 

   

365 98.38 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การ
เล่นอิสระ ฯลฯ 

 

   

365 98.38 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้

 

   

365 98.38 

 

สรุปผลกำรประเมิน       =       ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเดน็พิจารณา 

 98.91 ยอดเย่ียม 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่  1 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ มีขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ดังนี้  

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และงบประมาณ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และงบประมาณ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ คือ 
  2.1 พัฒนาด้านการเจริญเติบโตสมวัย สุขนิสัยที่ดีของเด็กในกิจวัตรประจ าวันเป็นระยะตลอดปี
โดยการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่   
    - โครงการสร้างสุขนิสัยใส่ใจสุขภาพ     

- กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
     2.2 พัฒนาคุณภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยโรงเรียนด าเนินการ
จัดประสบการณ์ในลักษณะ 6 กิจกรรมหลัก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนดังนี้ 
       2.2.1 จัดท าปฏิทินการติดตามพัฒนาการเด็กโดยการวางแผนประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริง  
     2.2.2 เตรียมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของแผนฯ ก่อนการจัดประสบการณ์ 
     2.2.3 จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามแผนการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงระหว่างการจัดประสบการณ์เป็นระยะ
และต่อเนื่อง จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการและการเรียนรู้ ระหว่างปี รายชื่อโครงการ
กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ 
     - โครงการสร้างสุขนิสัยใส่ใจสุขภาพ 
    - กิจกรรมโยคะเพ่ือพัฒนาสมอง 
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    - กิจกรรมผู้น าสื่อสัมพันธ์ 3 ภาษา  
    - โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีและศิลปะ  
    - กิจกรรมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะ  
    - กิจกรรมตัวโน้ตกับดนตรี 
    - โครงการคนดีสานฝันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรม Learning Camp  
    - กิจกรรม I.T Kids 
    - กิจกรรมการสอนแบบโครงการ Project Approach  
    - กิจกรรมยืมนิทานกลับบ้าน 
    - กิจกรรมวันส าคัญ 
    2.3 สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาทุกระดับชั้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
  3. ประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา   
  4. ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของเด็กด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
             โรงเรียนเจริญศิลป์จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะยาว 3 ปี และงบประมาณ      
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยการประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก 
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนด้านคุณภาพของ
เด็ก จากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564 และรายละเอียดโครงการตามแผนกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องด าเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564  ด้านพัฒนา
คุณภาพของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ พัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พัฒนาการด้าน สติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ ด าเนินการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจวัตรประจ าวันที่มีตารางก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน และใน
ลักษณะกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก ส าหรับจัดประสบการณ์พัฒนาคุณภาพของเด็กด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยโรงเรียนด าเนินการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ โดยมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
    1. จัดท าปฏิทินการติดตามพัฒนาการของเด็กโดยวางแผนประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง  
โรงเรียนได้ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับครูทุกคน และร่วมกันน าหลักสูตรสถานศึกษามาพิจารณาในส่วนของ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ 3 ระดับ ของทุกชั้นปี  จัดท าปฏิทิน
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การ วางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กและวางแผนการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงภายใต้โครงการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดประสบการณ์   
  2. เตรียมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ตรวจสอบแผนฯ ก่อนใช้ปฏิบัติการ
จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการประเมินพัฒนาการตาม 
สภาพจริงที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินของโรงเรียน   
  3. จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามแผนการจัด
ประสบการณ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงระหว่างการจัดประสบการณ์เป็นระยะและ
ต่อเนื่อง 
 การด าเนินการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ รายงานแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
โรงเรียนด าเนินการใน 2 รูปแบบคือ จัดในเวลาของการจัดกิจวัตรประจ าวัน และการจัดประสบการณ์ตามแผนการ
จัดประสบการณ์ ส าหรับการพัฒนาเด็กด้านการเจริญเติบโตสมวัย สุขนิสัยที่ดีของเด็กในกิจวัตรประจ าวันเป็นระยะ
ตลอดปี  มีการด าเนินโครงการสร้างสุขนิสัยใส่ใจสุขภาพ   ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 
2563 สรุปครั้งที่ 1 และวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 9 เมษายน 2564 สรุปครั้งที่ 2 โรงเรียนมีการก าหนดตารางกิจวัตร
ประจ าวันชัดเจน  
  มีกิจกรรมสังเกตติดตามพัฒนาการเด็ก โดยจัดท าปฏิทินการวางแผนเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การ
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก บันทึกผลลงกราฟแสดงการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศ และช่วงอายุของกรมอนามัยฯ พ.ศ. 2558 รายบุคคล   มีการติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ น าข้อมูลการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์ประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์   
 การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยของเด็ก โรงเรียนด าเนินการน าเด็กเข้ารับการ
คัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสุขภาพท่ัวไป และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยได้รับความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลแพร่  จัดกิจกรรมให้เด็กแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวันและเด็กได้รับการตรวจ
ความสะอาดของฟันจากครูประจ าชั้นพร้อมบันทึกข้อมูลเบื้องต้นทุกสัปดาห์  บันทึกสุขภาพ  และดูแลให้เด็กท า
กิจวัตรประจ าวันให้เด็กปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ าสะอาดอย่าง
เหมาะสม   ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม   แปรงฟัน นอนพักผ่อนเป็นเวลา   
และออกก าลังกายเป็นเวลา   เก็บข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการตามปฏิทินการวางแผนการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริง   นอกจากนี้ยังได้ตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุก
คน เช่น การตรวจผม ตรวจเล็บ ตรวจฟัน ตรวจเสื้อผ้า ตรวจร่างกาย ส ารวจและสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก 
เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กท่ีเจ็บป่วย มีการให้ความช่วยเหลือ และ
ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรับเด็กที่บาดเจ็บ หรือที่มีอาการป่วย และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ   
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การส่งเสริมการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่
เสี่ยงอันตราย โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยจากโรคติดต่อ ยาเสพติด บุคคล 
สถานการณ์เสี่ยง  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้เด็กได้ดูแลป้องกันตนเองจาก
ไข้เลือดออก และมีการฉีดพ่นควันก าจัดยุงลายพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออกโดยเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขและ
นักการภารโรงของโรงเรียนมาฉีดพ่นให้เป็นประจ า มีป้ายนิเทศ แผ่นพับเพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก เก่ียวกับโรคมือ เท้า 
ปาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับ
เด็ก  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กในการป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติด ให้ความรู้แก่เด็กในการป้องกันตนเองจากมลพิษ หมอกควัน และจัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสม โรงเรียนจัดอาหารเสริม(นม) จัดอาหารกลางวันให้กับเด็กครบ 5 หมู่ใน
ปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะท่ีใส่อาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และ
ปลอดภัย มีเมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ จัดท าเมนูอาหารล่วงหน้า 1 
เดือน จัดน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับเด็ก มีภาชนะบรรจุน้ าที่สะอาด มีการท าความสะอาดทุกครั้งก่อนการเติมน้ าดื่ม 
และมีแก้วน้ าส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล สังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ าสะอาด
อย่างเหมาะสม มีการส ารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว  
ส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี โรงเรียนจัดการดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่างเหมาะกับความ
จ าเป็นของเด็ก  ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมประจ าวันของเด็กจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยการ
กินที่ดีให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กมีเจตคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดด้วยตนเองในปริมาณที่เหมาะสม มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ 
ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร  สุขนิสัยที่ดีและ มารยาทในการรับประทานอาหาและหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษ
ต่อร่างกาย  จัดให้เด็กดื่มนมทุกวัน มีการให้ค าแนะน าให้ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
เด็กแก่เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและน าผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับปรุงการจัดอาหารให้เหมาะสมกับ
เด็ก   
      การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีแสดง
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชัดเจน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็น 
ประจ าและสม่ าเสมอจากกิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี โดยโรงเรียน
จัดพื้นที่สนามไว้เพียงพอ เช่น ความสามารถในการเดินให้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีตามวัย ความสามารถในการ
กระโดดตามวัย  ความสามารถในการวิ่งตามวัย และความสามารถในการรับลูกบอลตามวัย   และโรงเรียน
ก าหนดให้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างมือและตาตามวัยเป็น
ประจ าและสม่ าเสมอจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์เพ่ือมีกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ การใช้กรรไกรตัดกระดาษ  การเขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม การร้อยลูกปัด จัดให้มี
โครงการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยมีแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์ตามแผนฯ ที่ได้วางไว้ของแต่ละชั้นปีที่ก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดกิจกรรม สื่อและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน  ปรากฏในตารางกิจกรรมประจ าวัน โดยบันทึกการประเมินหลังการจัดประสบการณ์  และ
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บันทึกการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงรายบุคคลโดยใช้เกณฑ์เป็น3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติได้ดี  ระดับปฏิบัติ
ได้บางครั้ง และระดับควรเสริม  เก็บข้อมูลเพื่อประเมินพัฒนาการภาคการศึกษาละ 3 ครั้งตามที่ก าหนดไว้ในการ
วางแผนการประเมินพัฒนาการ รายงานสรุปแต่ละภาคการศึกษา สรุปจ านวน และร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์ทุกระดับชั้นพบว่า เด็กปฐมวัยทั้งหมดจ านวน 408 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปฏิบัติได้
ดี 387 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.97 
  2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โรงเรียนก าหนดให้จัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเป็นประจ าและสม่ าเสมอจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่น
ตามมุม กิจกรรมเพลง ดนตรีและเคลื่อนไหวจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้งทุกชั้นปี เพ่ือพัฒนาการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เหมาะสม การแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์/สอดคล้องกับสถานการณ์ กล้าพูดและกล้า
แสดงออก การแสดงความพอใจในผลงาน ความสนใจและมีความสุขผ่านงานศิลปะ เสียงเพลง ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวจังหวะตามวัย การบอก/ขออนุญาต/รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ การแสดงความรัก แบ่งบัน การแสดงสี
หน้าหรือท่าทาง และการท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ โดยมีแผนการจัดประสบการณ์ และปฏิบัติตาม
แผนการจัดประสบการณ์ที่ได้วางไว้ของแต่ละชั้นปีที่ก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดกิจกรรม สื่อและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน ปรากฏในตารางกิจกรรมประจ าวันนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนที่เกิดขึ้น
ระหว่างการจัดประสบการณ์ เช่น โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะและดนตรี  โครงการศูนย์การเรียนรู้
เด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็ก ด้านการแสดงออกทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสม การแสดงความพอใจในผลงาน การบอก/ขออนุญาต/รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ และการท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมปกติ และนอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมตัวโน้ตกับดนตรี 
กิจกรรมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะ    ส่วนโครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางสังคม วัฒนธรรม
ไทยในการจัดประสบการณ์ มีกิจกรรมที่เกิดข้ึนในกิจกรรมปกติ และนอกเวลาเรียน โรงเรียนเน้นการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นและสวยงาม  สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
มีการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน    โครงการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียนติดตามประเมินพัฒนาการโดยบันทึกพัฒนาการหลังการจัดประสบการณ์ 
และบันทึกการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงรายบุคคลโดยใช้เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติ
ได้ดี  ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง และระดับควรเสริม  ประเมินภาคการศึกษาละ 3 ครั้งตามที่ก าหนดไว้ในการวาง
แผนการประเมิน รายงานสรุปแต่ละภาคการศึกษา ผลการด าเนินงานสรุปจ านวน และร้อยละของเด็กท่ีผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์ทุกระดับชั้นพบว่า  เด็กปฐมวัยทั้งหมดจ านวน 408 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปฏิบัติได้
ดี 392 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.24 
 3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  โรงเรียนก าหนดให้จัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเป็นประจ าและสม่ าเสมอจากกิจวัตรประจ าวัน เช่น การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ การยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
การยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี การรับประทานอาหารด้วยตนเอง การใช้และท า
ความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วม การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การทิ้งขยะได้ถูกที่ การดูแลรักษาธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง (กิจกรรมศึกษานอกสถานที่) ส าหรับพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และการเล่นตามมุม ตามแผนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน ก าหนดให้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมเป็นประจ าและสม่ าเสมอจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ทุกชั้นปี เช่น การมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ การเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียง ทิ้งขยะได้ถูกท่ี เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง สมรรถนะเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดข้ึน
ในกิจกรรมส าหรับพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น ทิ้งขยะได้ถูกที่ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมศึกษานอกสถานที่)   และการเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 
ส่วนพัฒนาการทางสังคมในกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ เช่น การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง การปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส าหรับพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมเกมการศึกษา เช่น การมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง โดยมีแผนการจัด
ประสบการณ์ของแต่ละชั้นปีที่ก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดกิจกรรม สื่อและการประเมินผลที่ชัดเจน 
ปรากฏในตารางกิจกรรมประจ าวัน  ติดตามพัฒนาการโดยบันทึกการประเมินหลังการจัดประสบการณ์และบันทึก
การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงรายบุคคลโดยใช้เกณฑ์การประเมินเป็น  3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติได้ดี  
ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง และระดับควรเสริม  ประเมินภาคการศึกษาละ 3 ครั้งตามท่ีก าหนดไว้ในการวางแผนการ
ประเมิน รายงานสรุปแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมปกติ และนอกเวลาเรียน 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันอ าลาปฐมวัยสู่อ้อมใจประถมศึกษา  ส่วน
โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางสังคม วัฒนธรรมไทยในการจัดประสบการณ์ มีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรมปกติ และนอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมอนุบาลเจริญศิลป์ท่องโลกธรรมะ   ส่วนโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เด็กได้รับการปลูกฝังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่   เช่น โครงการคนดี
สานฝันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการทัศนศึกษาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปทัศนศึกษา   ผลการด าเนินงานสรุปจ านวน 
และร้อยละของเด็กท่ีผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ทุกระดับชั้นพบว่า  เด็กปฐมวัยทั้งหมดจ านวน 408 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับปฏิบัติได้ดี 391 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.99 
 4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โรงเรียนก าหนดให้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ที่จัดประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือท า และน าเสนอโดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็กอย่าง
หลากหลายจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และเล่นตามมุม ส าหรับแบบการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือกระท าด้วย
ตนเอง ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สงัเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใน
ลักษณะกิจกรรมแบบบูรณาการจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน  และการ
พัฒนาที่เกิดข้ึนในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม เช่น สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น อ่านภาพสัญลักษณ์ ค า ด้วย
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การชี้หรือกวาดตามอง จุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง และสนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อความคิดด้วยตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรม
พัฒนาการทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเพลง ดนตรี และเคลื่อนไหวจังหวะ เช่น เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส าหรับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น  ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้  อ่านภาพสัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง จุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ  เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง บอกลักษณะส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และใช้ประโยคค าถามในการค้นหาค าตอบ ส าหรับพัฒนาการทาง
สติปัญญาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเกมการศึกษา เช่น จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ เรียงล าดับสิ่งของและเหตุการณ์ การด าเนินงานพัฒนาเด็กด้านสติปัญญามีแผนการจัด
ประสบการณ์และปฏิบัติการจัดประสบการณ์ตามที่ได้วางแผนไว้ของแต่ละชั้นปีที่ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กระบวนการจัดกิจกรรม สื่อและการประเมินผลที่ชัดเจน ปรากฏในตารางกิจกรรมประจ าวัน โดยบันทึกการ
ประเมินหลังการจัดประสบการณ์  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกิดข้ึนในกิจกรรมปกติ และนอกเวลาเรียน เช่น 
กิจกรรมยืมนิทานกลับบ้าน โดยส่งเสริมการรักการอ่านของเด็กปฐมวัย ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองในการท ากิจกรรม   และยังมีโครงการที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์จาก
ผู้ปกครอง เช่น  โครงการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษา (STEM Education)   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
บูรณาการการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ (Project Approach)  นอกจากนี้มีโครงการจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์  และบันทึกการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงรายบุคคลด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย รายพฤติกรรมรายสภาพที่พึงประสงค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ปฏิบัติได้ดี  ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง และระดับควรเสริม เป็นข้อความระบุระดับคุณภาพที่แตกต่างกันของเกณฑ์
เทียบตามหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินภาคการศึกษาละ 3 ครั้งตามที่ก าหนดไว้ในการวางแผนการประเมิน   
 การสรุปโครงการผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการสรุปโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการทุกโครงการ
เกี่ยวกับคุณภาพของเด็กปฐมวัยและจัดท ารายงานผลหรือสรุปโครงการ/กิจกรรมส่งผู้บริหาร  
 การสรุปผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาทุก
ระดับชั้น การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่งชี้  รายมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และใน
ภาพรวมของพัฒนาการรายด้านภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง    การประเมินพัฒนาการมีความสัมพันธ์กับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน โดยเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถอย่างแท้จริง
ออกมา ประเมินพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้หลังการจัดประสบการณ์จากการสนทนาพูดคุยเพ่ือให้เกิดความชัดเจนน าไปปรับปรุงข้อบกพร่องการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล ความสามารถบางด้านต้องมีการประเมินซ้ าของพฤติกรรมนั้น 
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เพ่ือยืนยันความมั่นใจ ความชัดเจนแสดงความก้าวหน้าว่าเด็กมีพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์นั้น และมีความ
น่าเชื่อถือ ใช้การรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากวิธีการที่หลากหลาย  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และการพัฒนาเด็กร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมินคุณภำพ อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ผลส ำเร็จ (ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้สี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

  
5 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  

   

 1.2 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เตรียมความพร้อมและ
ไม่เร่งรัดวิชาการ  

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน้นการเรยีนรูผ้่านการ
เล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)  

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเดก็ปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง  

   

2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรยีน   5 ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ ์  
   

 2.3 จัดครูไมจ่บการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย  

   

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย  
   

3 ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์   5 ยอดเย่ียม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถ

ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก   

   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล 

 

   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ผลส ำเร็จ (ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยั 
และเพียงพอ 

  
5 ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย  

   

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย  

   

 4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ  

   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู้ ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการ
สืบเสาะหาความรู ้

 

   

 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก  

   

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  
5 ยอดเย่ียม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู้  

   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและใช้
สื่อในการจัดประสบการณ ์  

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา  

   

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์  

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
5 ยอดเย่ียม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอตัลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 

   

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน  

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ผลส ำเร็จ (ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          
การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  

 

 
  

  สรุปผลกำรประเมิน       =       ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเย่ียม 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 

โรงเรียนเจริญศิลป์มีระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้ 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 

อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 

ก าหนด   
 3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และน าผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาประกอบการวางแผน มีโครงการสนับสนุน ดังนี้  
  - โครงการการพัฒนางานบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
  - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาคารเรียนอนุบาลชั้นน าในจังหวัดแพร่ 
  - โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 4. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ครอบคลุม
พัฒนาการ 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น  
         6. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น จัดประสบการณ์ตามแผนฯแต่ละวันพัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4  ด้านได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

7. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  
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  9. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

10. อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู     

11. สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการที่ปฏิบัติงานประจ า ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  

12. การประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ  
13. ปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ 

โรงเรียนเจริญศิลป์มีข้ันตอนการด าเนินงานกระบวนการบริหาร และการจัดการ ดังนี้ 
โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดังนี้ 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ อัตลักษณ์
ที่สถานศึกษาก าหนด โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด าเนินการตามกระบวนการโดยเริ่มต้นที่การ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ต่อมา
ประชุมปฏิบัติการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน เกณฑ์
คุณภาพ วิเคราะห์รายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพท่ีระบุพฤติกรรม การกระท า บทบาทของเด็ก ผู้บริหารหรือผู้สอน
ที่ปฏิบัติแล้วบรรลุตามประเด็นพิจารณาแต่ละประเด็นตามบริบทของโรงเรียน    
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 

ก าหนด  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี มีกระบวนการด าเนินงานโดย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(ระยะ 3 
ปี) ของโรงเรียน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (ระยะยาว 3 ปี)  คณะกรรมการฯ ศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์ จุดเด่น สภาพ
ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง ฯลฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ด้านต่างๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีข้อมูลอ้างอิงที่มา และให้ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ก าหนดแผนการด าเนินงาน และแผนการ
ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ก าหนดแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ภายนอก  ก าหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  ก าหนดบทบาทหน้าที่
การมีส่วนร่วมของ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน และชุมชน ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ  ก าหนดการการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบ  และโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.
2564 ของโรงเรียน จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีพ.ศ.2564  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.2564  
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 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน 
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดย
ด าเนินการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน เพ่ือสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของ
มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง และวิธีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในแนวใหม่  ต่อมาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน  จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานด้านการด าเนินการประกันคุณภาพตลอดทั้งปีของโรงเรียนด าเนินงานตลอดทั้งปีการศึกษาตามปฏิทิน 
จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าผลการประเมิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนทุกภาคการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  น าส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) การประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อต้น
สังกัด และโรงเรียนเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียนผ่านเวปไซต์ของ
โรงเรียนเจริญศิลป์   
 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  และจัดท าบันทึก
การก ากับติดตาม การใช้หลักสูตร โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ ที่จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ    
 คณะครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น จัดประสบการณ์ตามแผนฯ แต่ละวันพัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 

ด้านได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โรงเรียนควบคุมการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
กิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กเลือกท าตามความสนใจ  และจัดกิจกรรม
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปรับเปลี่ยนกิจกรรมความจ าเป็น และความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล 

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ประจ าวันโดยเขียนเป็นบันทึกหลังจัดประสบการณ์ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ของครู ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์  
 โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสม กับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษา ปฐมวัยหรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง กับชั้นเรียน ผู้บริหารพิจารณารับครูที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          - มีใบประกอบวิชาชีพครู  
          - มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

 โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ฉบับแกนกลางสู่การ
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จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และจัดท าค าสั่งคณะกรรมการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน คณะกรรมการฯจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ สภาพภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้
(ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้) ออกแบบหลักสูตรที่แสดงการน านวัตกรรมที่เป็นแนวคิด หรือวิธีการ
ที่มีความทันสมัย คือ แนวคิดการสอนแบบโครงการ Project Approach ,Stem ศึกษา นอกจากนี้น าผลการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเดิมมาใช้ในการปรับปรุง เพ่ิมสาระในท้องถิ่น เช่น  การท าผ้าหม้อฮ้อมมัดย้อม การ
ตัดตุง การท าข้าวกั้นจิ้น การท าน้ าสมุนไพร  เป็นต้น   
 โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการน าหลักสูตรสถานศึกษาส่วนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้(ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่
ควรเรียนรู้)มาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
ตามสภาพจริง คณะครูทุกชั้นร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องการ
หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาได้ส่งสมุดรายงานการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
 ครูทุกชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการวันประชุม
ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   โรงเรียนจัดพื้นที่ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน และการให้ความรู้กับผู้ปกครอง เช่น ป้ายนิเทศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับความรู้ และสื่อออนไลน์ต่างๆ   นอกจากนี้ทางครูประจ าชั้นได้มีการส่งสมุดสื่อสาร
กับผู้ปกครองในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์   ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจโดยจัดสร้างอาคารที่มีโครงสร้างมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ปลอดภัย  จัดเครื่องเล่นสนามส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วม
ใจ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย มีความสะอาดใช้
งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน มีพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น
ขนาดเพียงพอ และจัดทางเดินที่ปลอดภัยมีสัญลักษณ์แสดง มีกิจกรรมให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการ
ใช้ทางเดิน การเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย  จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีความ
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  จัดให้มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
เพียงพอ  และส่วนอื่นๆ ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ได้แก่  ห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม 
และพ้ืนที่ท าความสะอาดร่างกาย เช่น แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้า  จัดห้องพยาบาลที่มีผู้รับผิดชอบ จัดอุปกรณ์ ยา
และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาล นอกจากนี้จัดท าแผนบริหารด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกห้องเรียนที่เพ่ือความปลอดภัย  และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยมีผู้รับผิดชอบทุก
ระดับรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน  ด าเนินการส ารวจความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาทุกปีการศึกษา     
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 โรงเรียนจัดพื้นที่นอกห้องเรียน เช่น พ้ืนที่ธรรมชาติ พื้นที่เล่นนอกห้องเรียน สนามเด็กเล่น สนาม
กลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ ให้เป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมประจ าวันเพ่ือการเรียนรู้ มีจ านวนเพียงพอ ทุกห้องเรียน
จัดพื้นที่ในห้องเรียนเป็นมุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์/เครื่องเล่นสัมผัส มุม
วิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะสร้างสรรค์ มุมเกมการศึกษา เป็นต้น มี
จ านวนเพียงพอ และจัดพ้ืนที่เก็บของส่วนตัวเด็ก มีจ านวนเพียงพอ ทุกห้องเรียนจัดท าป้ายนิเทศที่เชื่อมโยงกับเรื่อง
ทีเ่รียนรู้ จัดพื้นที่แสดงผลงานเด็กเพียงพอ และเก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก ครูและบุคลากรน าผลการประเมินไปปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 โรงเรียนอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาครู จัดโครงการ และงบประมาณการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และจัดให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
พัฒนาครู รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเด็กเพ่ือสนับสนุนภาระงานของครู จัดท าข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน โดยมีผู้รับผิดชอบ มีห้องท างาน และจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งาน มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ด้านการพัฒนาครู ด้านข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพ่ือสนับสนุนภาระงานของ
ครู  บันทึกการเข้ารับบริการของครูด้าน สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  พัฒนาครู ด้านข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพ่ือสนับสนุนภาระงานของครู เช่น ข้อมูลเลขประจ าตัว 13 หลัก
ของเด็ก ข้อมูลการประเมินพัฒนาการ และประเมินผลการด าเนินงานด้านการให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  พัฒนาครู ด้านข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพ่ือสนับสนุนภาระงานของ
ครูโดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   
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มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ผลกำรประเมินคุณภำพ อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ  บรรจุ 
ผ่ำนเกณฑ์
ที่ก ำหนด 

1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพ 

  
90.00 24 24 100.00 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  

 
  24 100.00  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวเิคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสตูรสถานศึกษา 

 

 

  24 100.00  

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณจ์ิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไมมุ่่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 

 

  24 100.00  

2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

  
90.00 24 24 100.00 ยอดเย่ียม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิ  

   
24 100.00  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ่
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

   

24 100.00  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระท า และสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

   
24 100.00  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  
90.00 24 24 100.00 ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนไดส้ะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถ่ายเทสะดวก 

    24 100.00  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ  บรรจุ 
ผ่ำนเกณฑ์
ที่ก ำหนด 

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ี
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจดั
กิจกรรม 

 

   
24 100.00  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัภาพ
แวดล้อมในห้องเรยีน เช่น ป้ายนิเทศ 
การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

 

   
24 100.00  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถกีาร
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คดิและ
หาค าตอบ เป็นต้น 

 

   

24 100.00  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  

90.00 24 24 100.00 ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมอืและ
วิธีการที่หลากหลาย  

 

   
24 100.00  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

 

   
24 100.00  

 4.3 น าผลการประเมินที่ไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

 
   

24 100.00  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

   
24 100.00  

               สรุปผลกำรประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

100.00 ยอดเย่ียม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3 

โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาด้าน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตลอดปี โดยการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่  
  - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
  - กิจกรรมครูคู่คุณธรรม 
  - กิจกรรมครูดีในดวงใจ 
  - กิจกรรมการใช้วัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
  - โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564 มีประเด็นส าคัญเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาคุณภาพการการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพงานด้านจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ โดยมอบหมายให้ครูปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล รายละเอียดของงานเริ่มต้นโดย 
จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ด าเนินการเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลด้านต่างๆ คือ 
บันทึกผลการตรวจสุขภาพต่อเนื่อง ความสะอาดร่างกาย สุขภาพช่องปาก ปัญหาสุขภาพของเด็ก/การเจ็บป่วย 
และการให้ความช่วยเหลือดูแล บันทึกสุขนิสัยที่ดี บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกเกี่ยวการ
รับประทานอาหารและการดื่มน้ า บันทึกปัญหาที่เก่ียวกับการรับประทานอาหาร เช่น การแพ้อากาศ แพ้นมวัว 
บันทึกเด็กท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์  บันทึกการสังเกตพฤติกรรม และพัฒนาการเด็ก 4 ด้านเป็นรายบุคคล
อย่างสม่ าเสมอ   
 ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว มีกระบวนการด าเนินงานโดยเริ่ม
จากการจัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้านการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีในชีวิตประจ าวัน ด้าน การกิน การ
ล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การเคลื่อนไหวร่างกายและออกก าลังกาย การนอน การรักษาความสะอาด ตาม
ตารางกิจกรรมประจ าวัน จัดท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา (ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ) ประชุมร่วมกัน
ทุกระดับชั้นออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยฯ แสดงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
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สถานศึกษา สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน และก าหนดสาระที่ควรเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี ครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระตามหลักสูตรสถานศึกษา น าหน่วยการเรียนรู้ไป
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ แต่ละวันแสดงชื่อกิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้านได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร มีกิจกรรมดังนี้ 1) การเคลื่อนไหวและจังหวะ 2) ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตาม
มุม 3) เสริมประสบการณ์ 4) กลางแจ้ง 5) เกมการศึกษา จัดให้มีคณะกรรมการตรวจแผนการจัดประสบการณ์
แสดงความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้และการประเมินผล ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ประจ าวันโดยเขียนเป็น
บันทึกหลังจัดประสบการณ์  
 การพัฒนาคุณภาพด้ำนสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
โรงเรียนจัดท าโครงการงบประมาณสนับสนุน คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยผู้บริหาร และการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพ่ือน การด าเนินงานมีกระบวนการดังนี้ 
ครูทุกระดับชั้นและทุกคนจัดประสบการณ์ที่แสดงว่า เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม กิจกรรมตามข้อตกลง 
เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือกระท า ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ ศิลปะสร้างสรรค์ และเล่นตามมุม เสริมประสบการณ์ กลางแจ้ง และเกมการศึกษา จัด
กิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และเด็กอ่ืนๆ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุขและร่วมมือกันในลักษณะ
ต่างๆ  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและสร้างทักษะการใช้ชีวิต
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีแผนการประจัดการณ์ชัดเจนในกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ และเล่นตามมุม สนับสนุนให้เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า และแสดงผลงาน/น าเสนอ
ความคิดและความรู้สึก โดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
กับการเรียนรู้ใหม่ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กหลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระท า โดยส ารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก และมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมท่องโลกกว้างสู่การเรียนรู้  การจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษา(STEM Education)  
กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่ปรับไปเม่ือเกิดสภาพจริงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้   
 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพด้านจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
โดย ครูทุกระดับชั้นดูแลห้องเรียนให้สะอาด มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ค านึงถึงทิศทางลม มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มี
แสงสว่างพอเพียง ไม่มีแสงแดดส่องรบกวนสายตาเด็ก มีความสงบที่จะท ากิจกรรมอย่างสบายและมีสมาธิ  ทุก
ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยจากสัตว์ แมลงพืช และสารเคมีที่มีพิษ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ีไม่ควรเป็นมุม
แหลมที่เป็นอันตราย  ทุกห้องเรียนจัดพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม และการเคลื่อนไหวที่เด็กสามารถจะท างานได้ด้วย
ตนเอง ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ มีที่ว่างส าหรับช่องทางจราจรที่เด็กเคลื่อนที่เป็นอิสระจากที่
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หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อ่ืน ทุกห้องเรียนมีพ้ืนที่มุมเล่น/มุมประสบการณ์อย่างน้อย 5 มุม เพื่อเล่นอย่างเสรี 
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงและเงียบออกจากกัน มีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
ก าหนดเวลาเล่นในตารางกิจกรรมประจ าวันชัดเจนวันละประมาณ 1 ชั่วโมง มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กเพ่ือการ
สื่อสารข้อมูล เช่น ภาพวาด งานเขียน ปั้น งานประดิษฐ์ เป็นป้ายนิเทศ หรือที่แขวนผลงาน มีที่เก็บแฟ้มผลงานที่
เด็กสามารถจัดเก็บด้วยตนเองส่งเสริมเด็กมีประสบการณ์จากทุกมุม สังเกตและจัดท าบันทึกพฤติกรรมขณะท า
กิจกรรมในมุมต่างๆ 
 ส าหรับการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น ด าเนินการโดยครูทุก
ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย หิน ต้นไม้ใบไม้ ฯลฯ สื่อที่ครูผลิต และ
สื่อที่จัดซื้อ มีของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เหมาะสมกับข้ันตอนการ
จัดประสบการณ์ ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ ลงมือท าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ตามความสนใจทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือกลางแจ้งครูใช้สื่อเพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู กับเพ่ือน ทุกกิจกรรมจัดให้เด็ก
ได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรมและมีสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอ 
และปลอดภัยส าหรับเด็ก ทุกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก   
 ส่วนการประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก โรงเรียนมีกระบวนกำรด ำเนินงำนโดยเริ่มที่ผู้บริหำรและคณะครูประชุมวาง
แผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบมีประเด็นพิจรณาส าคัญในการประชุมปฏิบัติการดังนี้ 
        1) วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรสถานศึกษา 
และก าหนดวิธีการประเมินพัฒนาการที่เกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแผนฯ 
       2) ก าหนดวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/
ชิ้นงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก การใช้แบบส ารวจรายการ การจัดท าสารนิทัศน์ การบันทึกการเจริญเติบโต 
ครูสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายวิธี 
       3) จัดท าเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพของช่วงอายุ 3-4, 4-5, 5-6 ปี เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ปฏิบัติได้ดี ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง และระดับควรเสริม  
      4) ก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5) ก าหนดแนวทางการสรุปผลการประเมิน 
      6) ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      7) ก าหนดประเด็นการประเมินว่าจะประเมินสภาพที่พึงประสงค์ใดบ้างในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แล้ว
น ามาจัดท าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยฯ ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน น าจุดประสงค์การเรียนรู้ไปจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ของหน่วยฯ 
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      8) สภาพที่พึงประสงค์บางรายการเก็บข้อมูลในกิจวัตรประจ าวัน และบางรายการเก็บข้อมูลในกิจกรรม 6 
กิจกรรมหลักตามแผนการจัดประสบการณ์ 
  ครูทุกคนด าเนินการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล สรุปเป็นรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐานในภาพรวม
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แนวทางสรุปสภาพที่พึงประสงค์แต่ละตัวบ่งชี้ใช้ฐานนิยม (Mode) จัดท ารายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และรับทราบว่าเด็กมีความสามารถ และ
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข หรือส่งเสริม ผู้บริหารประชุมมอบหมายครูประจ าชั้นน าข้อมูลเด็กแต่ละคนไปวางแผนพัฒนา
ส่งเสริม/ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก และน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดประสบการณ์ต่อไป  
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2. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

    ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน ผลกำรประเมินคุณภำพ อยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

  
80.00 835 821 98.32 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

  820 98.20  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

  818 97.96  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

  835 100.00  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

  812 97.25  

 
 
 
 



60 
 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  80.00 835 811 97.13 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    812 97.25  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น      810 97.01  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล     810 97.01  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   80 835 808 96.77 ยอดเย่ียม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

 

   
805 96.41 

 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

 

   

810 97.01 

 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  80.00 835 818 97.96 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     820 98.20  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม 

    815 97.60  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  
80.00 835 831 99.52 ยอดเย่ียม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา     831 99.52  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได ้

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  80.00 835 835 100.00 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ      835 100.00  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

    835 100.00  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  
80.00 835 835 100.00 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา    

 
  835 100.00  

 ร้อยละของผูเ้รียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

 

 
  835 100.00  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   80.00 835 835 100.00 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย   
   

835 100.00 
 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

 

   
835 100.00 

 

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  
80.00 835 835 100.00 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

 

   

835 100.00 

 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   80.00 835 835 100.00 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 

   
835 100.00 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 

   
835 100.00 

 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                             จ านวนประเด็นพิจารณา 

98.97 ยอดเย่ียม 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 

โรงเรียนเจริญศิลป์ มีขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และงบประมาณ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ

ประถมศึกษา  
2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และงบประมาณ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร 3 ภาษา 
- กิจกรรมร ากังฟูพัด 
- โครงการห้องสมุด 3 ดี 
- กิจกรรมีฒนาการอ่านภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระ 
- โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
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- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการเที่ยวท่องส่องไทย 
- โครงการพัฒนาลูกเสือ ยุวกาชาด 
- โครงการเด็กดีมีเงินออม 
- กิจกรรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด (D.A.R.E) 

 3. ประเมินกระบวนการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 4. ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
             โรงเรียนเจริญศิลป์จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะยาว 3 ปี และงบประมาณ      
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนด้านคุณภาพของผู้เรียน 
จากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2563 และรายละเอียดโครงการตามแผนกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น โดยจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะและความสามารถทางด้าน
วิชาการรวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรโดยสถานศึกษาได้มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และแสดงความสามารถในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาการอ่านภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการเขียนภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทย           
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โครงการออมทรัพย์ทางปัญญา กิจกรรมอ่านเสริมสร้างปัญญา กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ควบคู่กลุ่มสาระ            
นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร 3 ภาษา ตามวิสัยทัศน์และภารกิจ 
ของสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับ 
ระดับชั้นเรียน ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมสอบวัด 
ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) และกิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน 
ให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาของตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าขึ้น 
 โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จ าแนก แยกแยะเหตุผลตามสถานการณ์ เช่น กิจกรรมพิชิตโจทย์คณิต กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมพิชิตโจทย์
วิทย์ กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน กิจกรรมค่ายวิชาการ เป็นต้น และสถานศึกษาได้ 
จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มและมีผลงานจากการท ากิจกรรมตามกลุ่มสาระ
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  

โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ส าหรับให้ผู้เรียนฝึกฝนและใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม โดย
สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องไอทีเพ่ือการค้นคว้า ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายกระตุ้น 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและมีเจตคติที่ดี ในการเรียนทุกรายวิชาและยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรม 
ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และจัดสอนซ่อมให้กับผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนโดยเชิญอาจารย์
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง มาให้แนวปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมสมัครเข้าเรียนต่อในชั้น
ระดับมัธยมศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เช่น กิจกรรม
ลูกทีดีของพ่อแม่ นักเรียนที่ดีและโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 
หนึ่งวันกับธรรมะ กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน โครงการเด็กดีมี
เงินออม โครงการพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียน 
ยังได้น าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี  การหล่อเทียนพรรษา การแห่เทียน รวมถึงกิจกรรมวันส าคัญ 
ทางศาสนา และร่วมกิจกรรมประเพณีส าคัญกับชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีร่างกายแข็งแรง น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
ที่กรมอนามัยก าหนด มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมสุขภาพดีเจริญศิลป์ไร้พุง     
  โรงเรียนด าเนินการน านักเรียนเข้ารับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสุขภาพท่ัวไป ตรวจ
สายตา และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแพร่ด าเนินกิจกรรม โดยการ
จัดท าบันทึกโภชนาการผู้เรียน มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง กิจกรรมสังเกตติดตามพัฒนาการของนักเรียน โดย
จัดท าปฏิทินการวางแผนเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  ของนักเรียนรายบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง 
บันทึกผลตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศ และช่วงอายุของกรมอนามัยฯ พ.ศ. 2558 มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลเป็น
ระยะ น าผลไปวิเคราะห์เทียบเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการตรวจสุขภาพของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือร่วมดูแลและส่งเสริมผู้เรียนต่อไป 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมินคุณภำพ อยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน *** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 

คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 

  
5.00 ยอดเย่ียม 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

 

   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 

   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลีย่นแปลงของสังคม  

   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน  

   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5.00 ยอดเย่ียม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ   

   

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

   

 2.3  มีการบริหารอตัราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนเิทศ
ภายใน 

 

   

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา  

   

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
5.00 ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลส าเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพทีไ่ด ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 

   

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง   

   

 3.4  ก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลมุการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุม่เป้าหมาย   

   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

   

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   5.00 ยอดเย่ียม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

   

 4.2  จดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรยีน  
   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมผีลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน  

   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน  

   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  
5.00 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  

   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  

   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการ
เรียนรูเ้ป็นรายบุคคล และเป็นกลุม่  

   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมคีวามปลอดภัย  

   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผูเ้รียน  

   

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

  
5.00 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลส าเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพทีไ่ด ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 

   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 

   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริการจดัการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 

   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจดัการ
และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 

   

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเย่ียม 

 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 

โรงเรียนเจริญศิลป์มีข้ันตอนการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 
โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดังนี้ 

           การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ อัต
ลักษณ์ที่โรงเรียนก าหนด โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด าเนินการตามกระบวนการโดยเริ่มต้นที่
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ต่อมา
ประชุมปฏิบัติการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน เกณฑ์
คุณภาพ วิเคราะห์รายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพท่ีระบุพฤติกรรม การกระท า บทบาทของผู้เรียน ผู้บริหารหรือ
ผู้สอนที่ปฏิบัติแล้วบรรลุตามประเด็นพิจารณาแต่ละประเด็นตามบริบทของโรงเรียน    
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี มีกระบวนการด าเนินงานโดย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(ระยะ 3 
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ปี) ของโรงเรียน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (ระยะ 3 ปี)  คณะกรรมการฯ ศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์ จุดเด่น สภาพปัญหา 
และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง ฯลฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีข้อมูลอ้างอิงที่มา และให้ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ก าหนดแผนการด าเนินงาน และแผนการก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ก าหนดแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอก  
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  ก าหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วน
ร่วมของ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน และชุมชน ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ก าหนดการการน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบ  และโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.
2564 ของโรงเรียน จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ.2564  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.2564   
 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน 
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดย
ด าเนินการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน เพ่ือสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของ
มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง และวิธีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในแนวใหม่  ต่อมาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน  จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานด้านการด าเนินการประกันคุณภาพตลอดทั้งปีของโรงเรียนด าเนินงานตลอดทั้งปีการศึกษาตามปฏิทิน 
จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าผลการประเมิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนทุกภาคการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  น าส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อต้น
สังกัด และโรงเรียนเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียนผ่านเวปไซต์ของ
โรงเรียนเจริญศิลป์   
 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  และจัดท าบันทึกการก ากับ
ติดตาม การใช้หลักสูตร โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ    
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 คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น   โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมความจ าเป็น และความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเหมาะสมกับ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวันโดยเขียนเป็น
บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู ช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ยังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูสอนตรงตามสาขาวิชาอย่างพอเพียง 
กับชั้นเรียน มีใบประกอบวิชาชีพครูและมีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้โรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ด้านการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับคณะครูภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการน าหลักสูตรสถานศึกษาส่วนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของมาตรฐานหลักสูตร ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  มาใช้ในการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริง คณะครูแต่ละกลุ่มสาระฯ 
ร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องการหลักสูตรสถานศึกษา 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาได้ส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

 ครูทุกชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการวันประชุม
ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   โรงเรียนจัดพื้นที่ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน และการให้ความรู้กับผู้ปกครอง เช่น ป้ายนิเทศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับความรู้ และสื่อออนไลน์ต่างๆ   นอกจากนี้ทางครูประจ าชั้นได้มีติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ห้องเรียน และมีสมุดสื่อสารถึงผู้ปกครองในทุกวัน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค านึงถึงความปลอดภัย 
สะอาด สะดวก สบาย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ โดยจัดสร้างอาคาร
ที่มีโครงสร้างมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย โรงเรียนจัดพื้นที่นอกห้องเรียน เช่น พ้ืนที่สวนหย่อม พื้นท่ีเล่นนอก
ห้องเรียน สนามเด็กเล่น สนามกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ ให้เป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมประจ าวันเพื่อการเรียนรู้ 
มีจ านวนเพียงพอ ทุกห้องเรียนจัดท าป้ายนิเทศ จัดเครื่องเล่นสนาม สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และลาน
เครื่องออกก าลังกาย ที่มีความปลอดภัย สะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของ
ผู้เรียนในโรงเรียน จัดทางเดินที่ปลอดภัยมีสัญลักษณ์แสดง มีกิจกรรมให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการ
ใช้ทางเดิน การเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย  จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีความ
ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการใช้งานและมีจ านวนเพียงพอ  จัดห้องพยาบาลที่มีครูอนามัย
ผู้รับผิดชอบ จัดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาล นอกจากนี้จัดท าแผนบริหารด้าน



71 
 

 

 

การจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนที่เพ่ือความปลอดภัย  และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  โดยมีการด าเนินการส ารวจความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  การน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาทุกปีการศึกษา     
 โรงเรียนอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเท ศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาครู จัดโครงการ และงบประมาณการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน   รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพ่ือสนับสนุนภาระงานของครู จัดท าข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน โดยมีผู้รับผิดชอบ มีห้องท างาน และจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งาน มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาครู ด้านข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเพื่อสนับสนุนภาระ
งานของครู เช่น ข้อมูลเลขประจ าตัว 13 หลักของผู้เรียน ข้อมูลการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                  ผลกำรประเมินคุณภำพ อยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 
ปฏิบัต ิ บรรจุ ผ่ำนเกณฑ์

ที่ก ำหนด 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

  
80.00 49 49 100.00 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง 

 

   

49 100.00 

 

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง  

   
49 100.00 

 

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

 

   
49 100.00 

 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคดิเห็น สรุปองค์ความรู้ 
และน าเสนอผลงาน 

 

   
49 100.00 

 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

   
49 100.00 

 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  
80.00 49 49 100.00 ยอดเย่ียม 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู ้  

   
49 100.00 

 

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู ้  

   
49 100.00 

 

 2.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  

   
49 100.00 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 
ปฏิบัต ิ บรรจุ ผ่ำนเกณฑ์

ที่ก ำหนด 
3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   80.00 49 49 100.00 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก   

   
49 100.00 

 

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

   

49 100.00 

 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  
80.00 49 49 100.00 ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็
ระบบ 

 

      

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้

 

      

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

 

      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้  

      

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะทอ้นกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  
80.00 49 49 100.00 ยอดเย่ียม 

 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรยีนรู ้

 

      

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้
ของตนเอง 

 

      

                     สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                   จ านวนประเด็นพิจารณา 

100.00 ยอดเย่ียม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3 

โรงเรียนเจริญศิลป์ มีขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงาน คือ  
กลยุทธที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และงบประมาณ กลยุทธที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งโรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ คือ 
  2.1 พัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดปีโดยการวางแผน 
ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่  
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
   - กิจกรรมครูคู่คุณธรรม 
   - กิจกรรมครูดีในดวงใจ 
   - กิจกรรมการใช้วัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
   - โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
   - กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรประจ าสัปดาห์ 
   - กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน 
        2.2 พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                 2.3 พัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                 2.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                 2.5 พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          2.6 พัฒนาคุณภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
    2.7 สรุปผลโครงการ สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกสิ้นปี
การศึกษา 

3. ประเมินกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          4. ปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดปี โดยการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน ปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่  
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  - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
  - กิจกรรมครูคู่คุณธรรม 
  - กิจกรรมครูดีในดวงใจ 
  - กิจกรรมการใช้วัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
  - โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564 มีประเด็นส าคัญเพ่ือให้การด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  การพัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพการมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการพัฒนาแยกเป็น
รายด้าน ดังนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ 
Project Based Learning  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Stem กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ
จริง 
  การพัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผลิตสื่ออย่าง
หลากลาย มีสื่อที่ตรงกับความต้องการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และห้องเรียนทุกห้องมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ให้ครูใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ครูมีการออกแบบวางแผนและ
ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ เช่น สื่อประเภท Power Point , Video สื่อบทเรียน
ออนไลน์  ครูออกแบการสอนด้วยเทคโนโลยี ประกอบด้วย iPad  สื่อ Smart TV เป็นต้น มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องไอที สวนหย่อม มุมความรู้ สวนหย่อม นอกจากนี้ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การท าผ้าหม้อฮ้อมมัดย้อม การท าขนมจีนน้ าย้อย การตัดตุง โดยเชิญ
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการท าให้กับผู้เรียน  
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สะอาด มี
แสงสว่างเพียงพอ มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและยอมรับความแตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม 
 การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
มีการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระหว่างเรียน โดยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การถามตอบขระสอน การ
ทดสอบย่อย การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน การท าโครงงาน การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น นอกจากนี้มีการ
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ตรวจสอบพื้นฐานโดยการประเมินก่อนเรียน และประเมินหลังจบบทเรียนรวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ปรับปรุงแก้ไขในทันที มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งน าผลการวิเคราะห์
ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้  การสอนซ่อมเสริม มีการแจ้งผลการเรียนที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนให้
ผู้ปกครองทราบอย่างมีระบบและด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงไว้ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การพัฒนาคุณภาพการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  โรงเรียนจัดให้ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นและวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่องและน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ 
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3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 
1 

คุณภำพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 
2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 

3 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 

1 
คุณภำพของนักเรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 
2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 

3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
 
    ระดับปฐมวัย 

คุณภำพของเด็ก 
     เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย เนื่องจากสถานศึกษามีโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ลักษณะของการจัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ 
การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ร่าเริงและอารมณ์ดี ซึ่งส่งผลให้เด็ก
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีทีมงานบริหารที่เข้มแข็งใน
การบริหารงาน มีคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเจริญศิลป์ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนและด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง และมีการกระจายอ านาจบริหารงานสู่หัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่าย ได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานสัมพันธ์กับชุมชน และงานธุรการ-การเงิน เพ่ือให้การท างานมีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ครูได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นจากบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศให้การสนับสนุนสถานศึกษา
ในทุกๆ ด้าน 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. สถานศึกษามีครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพและรูปแบบเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ 
2. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวนเด็กและครูสามารถน าไปจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพ้ืนฐาน (O-net) สูงกว่าระดับชาติและมากกว่าร้อยละ 50  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับ A1  ร้อยละ 94.67  ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1 ร้อยละ 78.87 มีผลการสอบอ่านออก
เขียนได้ของผู้เรียน (R.T)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
  การอ่านออกเสียง  ร้อยละ 81.11 
  การอ่านรู้เรื่อง   ร้อยละ  76.52 

โดยค่าเฉลี่ย รวม   คิดเป็นร้อยละ 78.82 
และมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

ความสามารถด้านภาษา  ร้อยละ  50.46 
ความสามารถด้านค านวณ  ร้อยละ  44.55 

 โดยค่าเฉลี่ย รวม   คิดเป็นร้อยละ 47.51 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใช้เทคโนโลยีและ
ระบบงานที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือลดภาระงานและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น มีการวางแผนและ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยอาศัยการส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และมีการกระจายอ านาจ 
สู่หัวหน้าฝ่ายทั้ง 6 ฝ่าย ได้แก่งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชน 
งานบุคลากรและงานธุรการ-การเงิน เพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ครูได้รับการพัฒนาตนเอง 
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นจากบุคคล 
องค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ครูบุคลการ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภายในและต่างประเทศให้การสนับสนุนสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. สถานศึกษามีครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน และได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและรูปแบบเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่งผลให้ครูสามารถออกแบบ
การเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนาผู้เรียนที่เรียนเก่ง 
ซ่อมเสริมผู้เรียนอ่อนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2. สถานศึกษามีการรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน ผลการเรียนได้น าไปใช้ 
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ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ครูได้จัดท า น าไปปรับปรุงเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนน าไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
4.  จุดควรพัฒนำ 
 
  ระดับปฐมวัย 
 

คุณภำพของเด็ก 
1. พัฒนาเด็กให้มีทักษะในด้านอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 สาระการเรียนรู้ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและสถานศึกษา โดย 
เพ่ิมช่องทางการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1.พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้ เรียนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิต และวินัยความรับผิดชอบจัดการตนเองต่อการใช้

โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและสถานศึกษา โดยเพ่ิมช่องทางการจัดเก็บ
ข้อมูลและการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1. พัฒนาครูในด้านการวัดและประเมินผล โดยการออกแบบการใช้เครื่องมือ แบบทดสอบที่หลากหลายมี
คุณภาพได้มาตรฐานต้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
     2. พัฒนาครูในด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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5. แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.1 พัฒนาครูในด้านการอบรม รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิควิธี 
และนวัตกรรมที่หลากหลายและอย่างต่อเนื่อง 

5.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและสถานศึกษา 

ที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 
 

6. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

6.1  สื่อและเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิเศษ 

6.2  ส่งเสริมครู บุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน และได้รับสิทธิการอบรม สัมมนา  
งานด้านวิชาการกับหน่วยงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

6.3  เพ่ิมงบประมาณสวัสดิการการรักษาพยาบาลของครู บุคลากร 

 
7. ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ(ถ้ำมี) 
 ควำมโดดเด่น หมำยถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ
พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณ
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรำงวัลให้ระบุข้อค้นพบท่ีแสดงถึงกำรบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำรของ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล และระบุปีที่ได้รับรำงวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   
 

 
กระบวนกำรพัฒนำควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

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

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

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

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.    

2.    

3.    

4.    
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                                         ภำคผนวก 
    
1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR 
4. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
5. แผนผังอาคารสถานที่ 
6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
7. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   
8. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนต้องการแนบประกอบ 
 

 
 
 


