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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดทุงยายชี เกิดจากการสรุปผลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ที่สะทอนผลการจัดการศึกษา ดานคุณภาพของผูเรียน ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ และดานระบบ

ประกันคุณภาพภายในที ่ม ีประสิทธิผล ไดนำเสนอสภาพทั ่วไปของสถานศึกษา ผลการประเมินราย

มาตรฐาน และภาพรวม สะทอนจุดเดน จุดควรพัฒนา เสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความ

ตองการการชวยเหลือ โดยผานกระบวนการแตงตั้งคณะทำงาน การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การเขียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และไดนำเสนอขอมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ  

โรงเรียนวัดทุงยายชี ตองขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู 

นักเรียน และบุคคลากรที่เกี่ยวของ ที่ใหความสำคัญ ใหความรวมมือดำเนินการทุกขั้นตอน ทำใหรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษาสำเร็จไปดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา จะเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสำคัญท่ีจะใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 

 

         

 

 

 

 

     ( นายสมภพ  ดวงชอุม ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทุงยายชี 
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สวนท่ี ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนวัดทุงยายชี 

 ท่ีอยู: เลขท่ี ๓๘  หมูท่ี ๓  ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย 

๒๔๑๖๐ 

 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 โทรศัพท: ๐๓๘ – ๐๘๖๒๙๔ , ๐๓๘ – ๐๘๖๒๙๕ โทรสาร :   E-Mail :   

 เปดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๒  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง 
เจาหนาท่ี

อื่นๆ 
รวมท้ังหมด 

จำนวน ๑ ๑๒ - ๑ ๒ ๑๖ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกวา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จำนวน ๑ ๑๑ ๔ - ๑๖ 

 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา ๔ - 
๒. ภาษาไทย ๑ ๒๑ 
๓. คณิตศาสตร ๑ ๒๖ 
๔. วิทยาศาสตร ๑ ๑๙ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐ 
๖. สังคมศึกษา - - 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๒๐ 
๘. ประถมศึกษา ๓ ๒๐ 
๙. ….. - - 

รวม ๑๓ - 
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๑.๓ ขอมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ รวม       ๓๐๒      คน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๑ ๑๖ ๑๐ ๒๖ ๑๐๐ 
อ.๓  ๒ ๑๙ ๑๙ ๓๘ ๑๐๐ 
รวม ๓ ๓๕ ๒๙ ๖๔ ๑๐๐ 
ป.๑ ๒ ๑๖ ๑๕ ๓๑ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒ ๑๕ ๑๘ ๓๓ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑ ๑๖ ๑๕ ๓๑ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑ ๑๒ ๑๔ ๒๖ ๑๐๐ 
รวม ๖ ๘๔ ๘๔ ๑๖๘ ๑๐๐ 
ม.๑ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑ ๑๖ ๑๓ ๑๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๑ ๑๗ ๑๒ ๒๙ ๑๐๐ 
รวม ๓ ๔๓ ๓๖ ๗๐ ๑๐๐ 

รวมท้ังหมด ๑๒ ๑๖๒ ๑๔๙ ๓๐๒ ๑๐๐ 

 
๑.๔ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ระดับปฐมวัย 
      รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ ๓ ข้ึนไป 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดาน ครบท้ัง ๔

ดาน รางกาย 
อารมณ 
จิตใจ 

สังคม สติปญญา 

อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๓๖ ๓๗ ๓๖ ๓๕ ๓๖ 
อ.๓ ๒๖ ๒๖ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รวม ๖๒ ๖๓ ๖๑ ๖๐ ๖๑ 

รอยละ ๙๖.๘๗ ๙๘.๔๔ ๙๕.๓๑ ๙๓.๗๕ ๙๕.๓๑ 
 
 
 
 



๓ 

 

    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑) รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 

      ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน 

รายวิชา (พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๒๓ ๑๘ ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๗ 

ป.๒ ๑๓ ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๑๘ ๒๕ ๒๘ ๓๑ ๑๘ 

ป.๓ ๒๑ ๑๓ ๑๖ ๙ ๒๙ ๒๙ ๒๔ ๒๔ ๕ 

ป.๔ ๑๗ ๑๘ ๕ ๒๔ ๒๖ ๒๕ ๒๗ ๒๑ ๑๕ 

ป.๕ ๘ ๑๓ ๙ ๑๒ ๑๙ ๑๖ ๙ ๖ ๑๔ 

ป.๖ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๑ ๒๑ ๒๓ ๒๒ ๒๐ 

ม.๑ ๑๕ ๑๒ ๙ ๒๐ ๑๐ ๑๘ ๑๖ ๑๗ ๖ 

ม.๒ ๙ ๑๑ ๕ ๑๗ ๑๙ ๑๒ ๒๑ ๑๒ ๙ 

ม.๓ ๑๑ ๗ ๖ ๒๒ ๒๓ ๑๑ ๒๓ ๑๔ ๑๑ 

รวม ๑๓๒ ๑๑๗ ๘๙ ๑๔๖ ๑๗๔ ๑๗๙ ๑๙๔ ๑๗๑ ๑๒๕ 

รอยละ ๕๕.๕ ๔๙.๒ ๓๗.๔ ๖๑.๓ ๗๓.๓ ๗๕.๒ ๘๑.๕ ๗๑.๘ ๕๒.๕ 

 
๒) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๓๑ - ๒ ๘ ๒๑ ๒๙ ๙๓.๕๕ 
ป.๒ ๓๓ - ๒ ๑๑ ๒๐ ๓๑ ๙๓.๙๓ 
ป.๓ ๓๑ - ๔ ๕ ๒๓ ๒๘ ๙๐.๓๒ 
ป.๔ ๒๖ - ๑๐ ๔ ๑๒ ๑๖ ๖๑.๕๓ 
ป.๕ ๒๑ - ๑ ๖ ๑๔ ๒๐ ๙๕.๒๓ 
ป.๖ ๒๖ - ๓ ๓ ๒๐ ๒๓ ๘๘.๔๖ 
ม.๑ ๒๒ - ๑ ๙ ๑๒ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
ม.๒ ๑๙ - ๔ ๗ ๘ ๑๕ ๗๘.๙๔ 
ม.๓ ๒๙ - ๑๐ ๕ ๑๔ ๑๙ ๖๕.๕๑ 
รวม ๒๓๘ - ๓๗ ๕๘ ๑๔๔ ๒๐๒ ๘๔.๘๗ 



๔ 

 

๓) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๓๑ - - ๑๐ ๒๑ ๓๑ ๑๐๐ 
ป.๒ ๓๓ - - ๑๓ ๒๐ ๓๓ ๑๐๐ 
ป.๓ ๓๑ - - ๘ ๒๓ ๓๑ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๖ - - ๑๔ ๑๒ ๒๖ ๑๐๐ 
ป.๕ ๒๑ - - ๗ ๑๔ ๒๑ ๑๐๐ 
ป.๖ ๒๖ - - ๖ ๒๐ ๒๖ ๑๐๐ 
ม.๑ ๒๒ - - ๑๐ ๑๒ ๒๒ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๙ - - ๑๑ ๘ ๑๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๒๙ - - ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๑๐๐ 
รวม ๒๓๘ - - ๙๔ ๑๔๔ ๒๓๘ ๑๐๐ 

 
๔) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ในระดับผานข้ึนไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผาน 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- - ๑๒ ๑๔ ๒๖ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

- - ๖ ๒๐ ๒๖ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

- - ๑๔ ๑๒ ๒๖ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

- - ๖ ๒๐ ๒๖ ๑๐๐ 

รวม - - ๔๙ ๘๑ ๑๓๐ ๑๐๐ 

 

 



๕ 

 

๕) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในระดับผานข้ึนไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผาน 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- - ๑๐ ๑๙ ๒๙ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - ๖ ๒๓ ๒๙ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

- - ๑๐ ๑๙ ๒๙ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต 

- - ๗ ๒๒ ๒๙ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

- - ๙ ๒๐ ๒๙ ๑๐๐ 

รวม - - ๔๒ ๑๐๓ ๑๔๕ ๑๐๐ 
 
๑.๕  ผลการทดสอบระดับชาติ 

๑.๕.๑ ผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ดานการอานออกเสียง ๖๙.๔๕ ๖๙.๖๑ ๗๔.๑๔ 

ดานการอานรูเรื่อง ๕๗.๗๒ ๗๐.๐๔ ๗๑.๒๓ 

รวมความสามารถท้ัง ๒ ดาน ๖๓.๕๙ ๖๙.๘๓ ๗๓.๐๒ 

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ความสามารถ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ดานการอานออกเสียง ๒๙.๖๑ ๖๙.๔๕ +๒๙.๘๔ 
ดานการอานรูเรื่อง ๔๗.๓๑ ๕๗.๗๒ +๑๐.๔๑ 

รวมความสามารถท้ัง ๒ ดาน ๓๘.๔๖ ๖๓.๕๙ +๒๕.๑๓ 

 
 



๖ 

 

๑.๕.๒ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ดานภาษาไทย ๓๙.๔๓ ๔๔.๓๕ ๔๗.๔๖ 

ดานคณิตศาสตร ๓๐.๓๗ ๓๖.๖๐ ๔๐.๔๗ 

รวมความสามารถท้ัง ๒ ดาน ๓๔.๙๐ ๔๐.๔๗ ๔๓.๙๗ 

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(NT) ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ความสามารถ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ดานภาษาไทย ๓๘.๖๘ ๓๙.๔๓ ๐.๗๕ 
ดานคณิตศาสตร ๓๒.๐๐ ๓๐.๓๗ -๑.๖๓ 

รวมความสามารถท้ัง ๒ ดาน ๓๕.๓๔ ๓๔.๙๐ -๐.๔๔ 

 
๑.๕.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๓.๘๗ ๕๔.๙๙ ๕๖.๒๐ 
คณิตศาสตร ๒๔.๖๒ ๒๘.๓๔ ๒๙.๙๙ 
วิทยาศาสตร ๓๘.๓๒ ๓๘.๓๔ ๓๘.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๔๒ ๓๙.๙๙ ๔๓.๕๕ 

 
    ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   
   ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย ๔๓.๘๑ ๕๓.๘๗ +๑๐.๐๖ 
คณิตศาสตร ๒๒.๙๔ ๒๔.๖๒ +๑.๖๘ 
วิทยาศาสตร ๒๒.๑๓ ๓๘.๓๒ +๑๖.+๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๔ ๓๔.๔๒ +๘.๖๘ 

 



๗ 

 

๑.๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๕.๕๐ ๕๐.๔๔ ๕๔.๒๙ 
คณิตศาสตร ๒๑.๖๐ ๒๐.๙๘ ๒๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร ๒๗.๕๘ ๒๗.๖๔ ๒๙.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๐ ๑๕.๑๙ ๓๔.๓๘ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   
ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๗.๓๕ ๔๕.๕๐ -๑.๘๕ 

คณิตศาสตร ๒๐.๔๗ ๒๑.๖๐ +๑.๑๓ 

วิทยาศาสตร ๒๗.๘๒ ๒๗.๕๘ -๐.๒๔ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๘๘ ๒๘.๐๐ +๒.๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

สวนท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

             โรงเรียนวัดทุงยายชีไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  โดยดำเนินการประเมินผล
การดำเนินงานตามสภาพจริง  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยกำหนดมาตรฐานใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ โดยใชวิธีการ
หลากหลาย  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกำหนดเกณฑการ
พิจารณา  เปนรอยละ  และระดับคุณภาพ  ดังนี ้
 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย:      ดีเลิศ   ด 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ :        ยอดเยี่ยม   ด 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนวัดทุงยายชี  ดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน  ดังนี้ 
 ๑. การสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ 
 ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี พัฒนาการ ความรู ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักสูตร

กำหนด 
 ๓. สงเสริมผูเรียนใหมีระเบียบวินัย พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค 
 ๔. สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสำนึกแหงความเปนไทย รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาไทย ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ 
 

ผลการดำเนนิงาน  
โรงเรียนไดดำเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ตางๆ สงผลใหผลการดำเนินงานในมาตรฐานท่ี ๑ มี

ผลประเมินพัฒนาการดานรางกาย   อารมณ จิตใจ   สังคม และสติปญญาเปนไปตามเกณฑโดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

 ๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชีดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังรูปแบบกิจกรรมประจำวัน กิจกรรทท่ี
เรียนรู   ตามหนวยการเรียน และโครงการ/กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผู เรียนรวมกิจกรรมดังรายละเอียด 
ตอไปนี้ การกำหนดกิจกรรมประจำวันของเด็กทั้งในรูปแบบกิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติ   การทำ
ความสะอาดรางกาย  การพักผอน และการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนในชวงเวลาตาง ๆ การกำหนด
กิจกรรมหลักของโรงเรียน ประกอบดวย กิจกรรมกลุม กิจกรรมเสรี กิจกรรมนิทานสงเสริมกระบวนการคิด 
กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมสงบ โดยครูผูสอน ดำเนินการออกแบบกิจรรม เลือกส่ือการสอนท่ีสงเสริม
ใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการดูแล รักษาสุขภาพรางกาย และการฝกทักษะกลไลของรางกายตามวัย  รวมท้ัง
กิจกรรมพิเศษ เชน กิจกรรมพละ   โดยครูที่มีความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมที่สอนทำหนาที่จัด
กิจกรรมใหแกเด็กที่เหมาะสมกับเด็กในแตละวัย   เปนจำนวน ๑ ครั้ง  ตอสัปดาห การกำหนดหนวยการ
เรียนท่ีสงเสริม และปลูกฝงเห็นความสำคัญของการดูแล สุขภาพรางกาย  การออกกำลังกาย   เพื่อใหเด็ก
สามารถปฏิบัติไดจริงในชีว ิตประจำวัน   ไดแก   หนวยการเรียนรางกายของฉัน หนวยการเรียน
สวนประกอบของรางกาย  และหนวยการเรียน อยากรูอะไร เกี่ยวกับตัวฉัน ซึ่งสงเสริมใหเด็กฝกการ ต้ัง
คำถาม  เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการดูแล สุขภาพรางกายของตนเอง การจัดโครงการกีฬาอนุบาล   โครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง อยูใน
เกณฑประเมินระดับ   ยอดเยี่ยม 
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อนุบาล๒ อนุบาล๓

พัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

ภาคเรียนท่ี๑ ภาคเรียนท่ี๒



๑๐ 

 

๑.๒ พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชี  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดทำกิจกรรมรวมกับผูอื่น  กลาแสดงออก  มี
ความม่ันใจในตนเอง  ควบคุมอารมณของตนเอง  อารมณืดี  ราเริงแจมใส  ในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน
ท่ีเปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถและนำเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติ   
การนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน   การแนะนำตัวหนาชั้นเรียน   กิจกรรมพิเศษหรือโครงการที่สงเสริม
สุนทรียภาพใหแกเด็กในดานตางๆ ดังนี้ 
  ๑. ดานศิลปะ  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดลงมือทำงานศิลปะท่ี
หลากหลายสอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่เด็กไดรับความรู   การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กแสดง
ความสามารถดานศิลปะ  เชน  การประกวดระบายสี  ในกิจกรรมวันแม  วันพอ  วันภาษาไทย  วันงดสูบ
บุหรี่โลก  ฯลฯ  
  ๒. ดานดนตรี  สนับสนุนใหมีกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ  ดวยการใหนักเรียนทองสูตร
คูณพรอมทำทาทางประกอบ  การเตนประกอบเพลงที ่หลากหลายเหมาะสมกับวัย  และกิจกรรม
เคล่ือนไหว  มีประสบการณและเปนแบบอยางท่ีดี   การจัดกิจกรรมท่ีเด็กเรียนรู  และแสดงความสามารถ
ในการรอง  การเตน  การแสดง  เชน  กิจกรรมประกวดเตนวันแม   วันคริสมาส   การแสดงวันภาษาไทย   
วันสุนทรภู   
  ๓. ดานการช่ืนชมธรรมชาติ  โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสถานท่ีตางๆ  ในชุมชน  รอบๆ
โรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเด็กเรียนรูเรื่องธรรมชาติ  รักธรรมชาติ  รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนตามหนวย  
ดอกไม  คุณครูใหนักเรียนนำดอกไมมาปลูก  เพื่อใหนักเรียนรูจักการดูแล  รักษาดอกไมของตนเองดวย 

ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดอยูในเกณฑประเมิน
ระดับ  ดีเลิศ 
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อนุบาล๒ อนุบาล๓

พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

ภาคเรียนท่ี๑ ภาคเรียนท่ี๒



๑๑ 

 

๑.๓  มีพัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชี  มีนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหแกเด็กผานการปฎิบัติกิจกรรมประจำวันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนปรับตัว  และทำกิจกรรมรวมกับ
ผูอื่นผานกิจกรรมการเลนตางๆ  เชน  การรวมกิจกรรมตามกิจกรรมหลังในหองเรียน  การทำกิจกรรมกลุม
ยอย  และการทำกิจกรรมกลุมใหญ  รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู  และโครงการ
ตางๆท่ีโรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
  ๑. โครงการคายคุณธรรม  จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  เพื ่อใหเด็กตระหนักถึง
ความสำคัญของการทำความดี  การมีสมาธิกอนทำงานก็จะประสบความสำเร็จ  การฝกใหเด็กชวยเหลือ
ตนเอง  เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  การแบงปน  มีน้ำใจ  การรูจักชวยเหลือผูอื่น 
  ๒. โครงการสรางความมีสวนรวมของโรงเรียน  ชุมชน  และผูปกครอง  กิจกรรมวันสำคัญ
ตางๆ  ประกอบดวย  กิจกรรมไหวครู   กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมวัน
แม  กิจกรรมวันพอ  กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ  นอกจากนี้ยังจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรู  รวมท้ัง
การสงเสริมใหผูเรียนปฎิบัติตามวัฒนธรรมไทยในกิจวัตรประจำวัน  เชน  การไหว   การกลาวทักทาย  
ขอบคุณ  ขอโทษ การพูดจาสุภาพไพเราะท่ีสงเสริมใหเด็กเรียนรูเรื่องการปฏิบัติตนตามวัฒธรรมไทย  และ
ศาสนาท่ีนับถือ 

ผลการดำเนนิงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กท่ีมีพัฒนาการดานสังคม   ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  อยูในเกณฑประเมิน
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
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อนุบาล ๒ อนุบาล ๓

เด็กมีพัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒



๑๒ 

 

๑.๔   มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชีจัดโครงการและกิจกรรม  เพื่อสงเสริมประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ๑. คุณครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะทางภาษา  การคิดรวบยอด  
การแกปญหาและการแสวงหาความรู โดยกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรูและสมรรถนะของเด็กปฐมวัย จากนั้นออกแบบกิจกรรมท่ีเนนการลงมือปฏิบัติในหนวยการเรียนรู
ตาง ๆ จากนั้นประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถเด็กตามวัตถุประสงคดวย วิธีการสังเกต การดู
ช้ินงาน  การสัมภาษณ เพื่อนำผลมาใชในการวางแผนงานตอไป 
  ๒. การจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  กิจกรรมหองสมุด  กิจกรรมคอมพิวเตอร กิจกรรมดนตรี  
เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะการส่ือสาร และการแสวงหาความรูตามวัย นอกจากนี้ระดับช้ันอนุบาล ๓ ยังได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองนักวิทยาศาสตรนอยเพื่อใหเด็กไดเกิดความคิดรวบยอด รูจักแกปญหา 
  ๓. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานท่ี  
ธรรมชาติ  และส่ิงตางๆรอบตัว โดยจัดการเรียนการสอนแตละหนวยการเรียนท่ีบูรณาการสาระท่ีผูเรียน
ควรเรียนรู  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ  เชนสวนสัตวเปดเขาเขียว พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพ  
เปนตน 
  ๔. จัดกิจกรรมใหเด็กมีความใฝรู สังเกต และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรม
เสรี  มีความหลากหลาย มีมุมเสริมประสบการณ มุมนิทาน มุมบล็อก ใหเด็กไดเลือกปฏิบัติตามความสนใจ   
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ เชน กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมการสำรวจ   
กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมการทัศนศึกษา รวมท้ังจัดทำบันทึกการเรียนรู 
  ๕. จัดกิจกรรมรักการอาน  เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด การส่ือสาร รวมท้ังฝกทักษะการ
คิดแกปญหา โดยครูต้ังคำถามแบบปลายเปด จากนั้นจึงจัดสถานการณหรือกำหนดปญหาใหเด็กแกปญหา
ตามวัย 

ผลการดำเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  ส่ือสารได  มีทักาะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรูได  ใน
เกณฑประเมิน ระดับ  ดีเลิศ 
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อนุบาล ๒ อนุบาล ๓

มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรูได

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒



๑๓ 

 

จุดเดน 
 โรงเรียนวัดทุงยายชีมีการออกแบบหลักสูตรบูรณาการท่ีโรงเรียนออกแบบสงผลใหสามารถพัฒนา
คุณภาพของเด็กได  เพราะหนวยบูรณาการท่ีกำหนดมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย
ของเด็กในทุกระดับช้ัน  โดยเปดโอกาสใหคุณครูออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะกับความสนใจ  และ
พัฒนาการของเด็กในแตละหอง  ท้ังในลักษณะรายบุคคล  และรายกลุม 
 

จุดควรพัฒนา 
 การดำเนินโครงการท่ีสงเสริมใหครูมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย  ดานอารมณ  จิตใจของเด็ก  เพื่อใหครูนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกิจกรรมหลักของโรงเรียน  
หรือจัดโครงการเพิ่มเติม  และทำวิจัยเพื่อหาแนวทางสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :       ดีเลิศ   ด 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ดาน  สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชีไดจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียนครูสามารถออกแบบการเรียนรูท่ีคำนึงถึงความแตกตาง ระหวางบุคคลของผูเรียน และนำสูการปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพโดยผูบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา และครูไดรวมกันจัดทำตามข้ันตอนตอไปน้ี 
  ๑. ศึกษา สภาพปญหาและความตองการ ของชุมชนทองถิ่น เพื ่อปรับใชหลักสูตรให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

๒. ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเปนแนวทางในการ 

กำหนดหัวขอการเรียนและ แนวคิดใหสอดคลองกับชวงวัยของเด็ก จัดทำหัวขอในการบูรณาการกิจกรรม
เพื่อสงเสริมทักษะตางๆ 

๓. จัดทำแนวการจัดกิจกรรม  เพื่อเปนแนวทางแกครูในการออกแบบการเรียนการสอน    
ทั้งการออกแบบรูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะใหแกเด็ก เชน รูปแบบ โครงงาน  เพื่อสงเสริมการใช
ประสาทสัมผัส ท้ัง  ๕  

  ๔. จัดใหมีการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรจากฝายวิชาการ เพื่อใหขอเสนอแนะแกครูใน
การจัดกิจกรรม ท่ีเหมาะสม การจัดกิจกรรมอบรม หรือ แนะนำแหลงขอมูลในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดประสบการณเรียนรูใหแกครู เชน การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
เพื่อการจัดการเรียนรูใน ศตวรรษที่ ๒๑ และการอบรมปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาทักษะดาน
โคดด้ิง  ไมโครบิท  เพื่อพัฒนาเด็ก  นอกจากนี้ ยังนำนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานมาปรับใช ในการจัด
กิจกรรม โดยจัดภาคเรียนละ ๑ -๒ ครั้ง ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน  เรียนรูตามความสนใจของตนเอง 
 

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และครอบคลุม

พัฒนาการ ท้ัง ๔ ดาน ของผูเรียนอยางชัดเจนและสม่ำเสมอ โดยครูมีความรู ความเขาใจ สามารถนำคูมือ
การจัดกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดทำ เชน แนวการจัดกิจกรรมแนวการสงเสริมทักษะ มาใชในการ
ออกแบบประสบการณเรียนรูที่มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำผลการจัดประสบการณการเรียนรูมา
พัฒนาการจัดประสบการณครั้งตอไปผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ 



๑๔ 

 

๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชี  มีกลุมงาน  คือ  กลุมบริหารงานบุคคล  ชวยในการดูแลดานอัตรากำลังครูให
มีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน  มีคุณสมบัติเหมาะสม  และความรูความสามารถที่เหมาะสมกับ
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  โดยกำหนดภาระงานครู  อยางชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ในปการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนมีสัดสวนครูท่ีเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน  โดยมีอัตราสวน  ๑ : 
๓๐  และครูประจำชั้นทุกคนจบการศึกษาปฐมวัย  และมีใบประกอบวิชาชีพครู  รวมทั้งจัดครูผู สอน
กิจกรรมพิเศษที่มีความรูความสามารถในวิชาตาง ๆ  เชน  กิจกรรมพลศึกษา   กิจกรรมคอมพิวเตอร  
กิจกรรมดนตรี  ผลการประเมินอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

๒.๓  สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดทุงยายชี  กำหนดนโยบาย  เพื่อสงเสริมศักยภาพครู  โดยระบุไวในพันธกิจ  ขอที่ ๖  
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรครูไดรับการพัฒนาศักยภาพสูครูมืออาชีพ  ทำงานเปนทีม  และสงเสริมพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย  และมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพครู โดยจัดกิจกรรม/งาน/โครงการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครู
ปฏิบัติงานตามหนาที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพดวยความมุงมั่นและทุมเท การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพครูสู ความเปนมืออาชีพ การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
แผนการจัดประสบการณ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามแผนการจัดประสบการณที่กำหนด การ
วิจัยในช้ันเรียน การนิเทศภายใน การสนทนากับผูปกครอง  การดำเนินการชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ  
เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยครูทุกคนเขามีสวนรวมในกิจกรรม  และสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมพัฒนาการใหเด็กไดจริง  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีเลิศ 
 

๒.๔  จัดสภาพแวดลอมแลสื่อ  เพื่อการเรียนรู 
กระบวนการพัฒนา 

 การจัดสภาพแวดลอมและส่ือ เพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอภายในหองเรียน ปฐมวัย 
มีดังนี้  
 

ภายในหองเรียน 
๑.จัดใหมีมุมประสบการณ ๕ มุม คือ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ และมุม

ธรรมชาติ/วิทยาศาสตร  เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กโดยครูประจำช้ันผานแบบบันทึกการเลนมุมเสรี  
๒.จัดใหมีโครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อจัดซื้ออุปกรณการเรียนและส่ิง

อำนวยความสะดวกตางๆใหกับเด็กปฐมวัย อยางเพียงพอกับจำนวนและความตองการของเด็กปฐมวัย เชน 
ตูจัดเกบ็อุปกรณ แกวน้ำ  ถังน้ำ  ถังขยะ  ส่ือการอาน  เปนตน  



๑๕ 

 

๓.ภายในหองเรียนปฐมวัยทุกหอง จัดใหมีโทรทัศนขนาด ๕๐ นิ้ว เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับ
เด็กและครู เพื่อใชเปนส่ือในการเรียนรู โดยครูมีการจัดทำและจัดหาส่ือมัลติมีเดียระดับปฐมวัย (cai)  มาใช
ประกอบการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย 

หองคอมพิวเตอร ใหบริการคอมพิวเตอรกับเด็กปฐมวัยและครู   โดยจัดใหมีตารางการใช
หองเรียน ใหเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล ๓  ทุกคน  ไดเรียนรู เกี ่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเบื ้องตนและ
แนวทางในการคนควาหาความรูตามความสนใจของเด็ก  

หองสมุด ใหบริการหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดใหมีตารางการใชหองสมุดสำหรับเด็กปฐมวัย
ทุกคนไดมาศึกษาหาความรูตามความสนใจของเด็ก และเปดบริการใหครูและเด็กปฐมวัยสามารถยืมหนังสือ
ท่ีตนเองสนใจกลับบานได  

หองวิทยาศาสตร มีการจัดตารางใหนักเร ียนปฐมวัยทุกคนไดเขามาทำกิจกรรมในหอง
วิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการอุปกรณวิทยาศาสตรสำหรับครูและเด็กปฐมวัย สามารถยืมอุปกรณ
วิทยาศาสตรกลับไปทำกิจกรรมท่ีหองของตนเองได 
  ภายนอกหองเรียน  

๑.มีอาคารอเนกประสงคสำหรับใหครูและนักเรียนไดทำกิจกรรมท่ีสนใจ 
๒.จัดบริการมุมหนังสือ  เพื่อใหเด็กและผูปกครองไดคนควาหาความรูรวมกันในชวงเวลาวาง  
๓.จัดบริการสนามเด็กเลนหญาจริง  พรอมกับเครื่องเลนสนามใหเด็กไดมาเลนปน ปาย มุด ลอด 

ตามความสนใจ บริเวณขางหลังอาคารอนุบาล 
๔.จัดใหมีสวนผักสวนครัว  ใหเด็กไดมาศึกษาและลงมือปฏิบัติในการเรียนรู เกี ่ยวกับการทำ

การเกษตร การปลูกพืช  ตามความสนใจของเด็ก 
๕.จัดใหมีสวนหยอมใหเด็กไดศึกษาสังเกตธรรมชาติ ตนไม และดอกไม 
นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ  ตรวจความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารเรียน 

 

ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่เอื ้อตอการเรียนรู ของเด็ก  มีการ
ตรวจสอบสภาพของหองเรียนและสิ่งของ  เครื ่องใชของเด็ก  เชน  ความปลอดภัยของสนามเด็กเลน  
สภาพหองน้ำ  ความปลอดภัยและความสะดวกในการใชน้ำ  ใชไฟ   
 

            ๒.๕  ใหบริการสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื ่อการเรียนรู   เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
 กระบวนการพัฒนา 
 ๑.จัดใหมีโครงการจัดซื้ออุปกรณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาสื่อและอุปกรณตามความ
ตองการ   ของครู เพื่อใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย โดยในทุกปการศึกษาจะมีการสำรวจ
ความตองการใชอุปกรณของครูและจัดซื้อใหเพียงพอกับความตองการของครูตลอดปการศึกษา  
 ๒.จัดใหมีบริการ wifi สำหรับครูและนักเรียนทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกใหครู
สามารถคนควาหาความรู  จัดทำสื ่อ เพื ่อนำไปจัดกิจกรรมประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยไดอยาง
หลากหลายและนาสนใจ พรอมท้ังอำนวยความสะดวกใหครูสามารถติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธขาวสาร
ของทางโรงเรียนใหผูปกครองไดรับทราบอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว  



๑๖ 

 

 ๓.จัดบริการคอมพิวเตอรและเครื่องปรินซใหกับครูสามารถใชบริการไดท่ีหอง โดยมีครูคอยอำนวย             
ความสะดวกในการสอนวิธีการใช การซอมบำรุง การดูแลรักษาใหมีสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
 ๔. จัดบริการการแจงซอมอุปกรณสำหรับครูทุกคน หองเรียนทุกหองเรียน เมื่อมีวัสดุ อุปกรณหรือ
ส่ิงใดท่ี  ชำรุด สามารถแจงท่ีครูใหญปฐมวัย จากนั้นครูใหญจะดำเนินการแจงหัวหนางานอาคารสถานท่ีได
โดยตรงเพื่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีไดเขามาซอมแซมตอไป 
 ๕. จัดใหมีโครงการส่ือชวยสอน เพื่อสนับสนุนใหครูปฐมวัยทุกทานไดจัดทำส่ือท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยและนำไปจัดประสบการณใหเด็กไดอยางสนุกสนานและหลากหลาย โดยโครงการนี้จะชวยสนับสนุน
ดานงบประมาณในการจัดทำส่ือใหกับครูปฐมวัย 
 ๖.จัดใหมีโครงการพัฒนาครู เพื ่อสงเสริม สนับสนุนใหครูปฐมวัยไดมีการพัฒนาตนเอง อยาง
ตอเนื่องและทันตอเหตุการณ โดยจัดใหครูไดรับการอบรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จากวิทยากร
ที่มีความรู ความชำนาญเฉพาะดาน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหครูได ออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนำ
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชพัฒนาการจัดสภาพแวดลอม  จัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยตอไป และ
จัดใหครูปฐมวัยทุกทานไดมีการ พัฒนาตนเอง 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนวัดทุงยายชีมีหองเรียนปฐมวัย  จำนวน  ๒  หอง  จากทั้งหมด  ๒  หอง  คิดเปนรอยละ  
๑๐๐ ที่มีการจัดมุมประสบการณ  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของเด็กไดครบถวน  โดยมีมุมตางๆ  ไดแก  
มุมหนังสือ  มุมวิทยาศาสตร  มุมบทบาทสมมติ   มุมสรางสรรค   มุมบล็อก  มุมเกมการศึกษา  รวมทั้งมี
การสนับสนุนส่ือท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน  เรียนรูวิธีการสืบคนขอมูล  และฝกใชส่ือ  
ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  อยูในระดับ  
ยอดเยี่ยม 
 

 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมกระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดทุงยายชี  ไดดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลักการมีสวนรวม ซึ่งมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานศึกษาไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โดยนำนโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาของสถานศึกษา ระยะยาว ๕ ป และ
นำผลจากการดำเนินงานในปที ่ผานมามาวิเคราะหเพื่อวางแผนจัดทำเปนแผนปฏิบัติการประจำป  ท่ี
ประกอบดวย แผนงานหนวยงาน โครงการ กิจกรรม มีการกำหนดภาระงานประจำ ตัวบงช้ี  อยางชัดเจน
ครอบคลุมงานตางๆที่สถานศึกษาไดดำเนินงาน แลวนำเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาใหลงความ
เห็นชอบและนำมาเปนมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงาน  เพื่อกำหนดกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตางๆใหชัดเจน    และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของนำไป ปฏิบัติในรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบระยะเวลาของการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่กำหนด     มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการดำเนินงาน   จัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงาน
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และนำผลการดำเนินงานไปวางแผน   เพื่อพัฒนาใน                           
ปการศึกษาตอไป   จากการดำเนินงานสงผลใหสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ    มี
ระบบโครงสรางการบริหารงานชัดเจน การบริหารงานเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง   คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา



๑๗ 

 

ของสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน เปนตน   ซึ่งบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการประชุมวางแผนการ
พัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ และ ตอเนื่อง   สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปเปนอยางดี   
รวมท้ังผูปกครองไววางใจนำบุตรหลานมาศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 ครูจัดโครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน  และการมีสวนรวมของบุคลากรท่ี
เกี ่ยวของตามพันธกิจของโรงเรียน  เชน  กิจกรรมคายคุณธรรม  จริยธรรมระดับปฐมวัย    กิจกรรม
นักวิทยาศาสตรนอย  กิจกรรมหนูนอยไรเหา   กิจกรรมกีฬาอนุบาล  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
กิจกรรมประชุมผูปกครอง   การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไดตรงตามสภาพจริง   โดยนำขอมูล
การประเมินจากเพื่อนครูมาประกอบการพิจารณา  รวมท้ังการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครูทุก
คนมีสวนรวมในการดำเนินงาน   
 

 จุดเดน 
 ๑. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน บุคลากรทุกฝายมีหนาที่รับผิดชอบ การ บริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที ่ม ีบุคลากรทุกฝายรวมกันพัฒนา
สถานศึกษา อยางเปนระบบ  
 ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการใหสอดคลองกับบริบททองถิ่น   ตอบสนองความ
ตองการของผูปกครอง และชุมชน มีการบูรณาการอยางหลากหลายทั้งทักษะพื้นฐาน และดานคุณธรรม   
จริยธรรม เนนการ เรียนรูท่ีลงมือปฏิบัติผานการเลน  
 ๓. โรงเรียนมีสิ ่งอำนวยความสะดวกอยางครบถวน  ทั้งสภาพแวดลอมและภูมิทัศนสะอาด  
สวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ   มีการสำรวจ   การซอมบำรุงอุปกรณ   การใชงานภายในหองเรียนและ
บริเวณโดยรอบ   ใหมีความปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู  
 ๔. บุคลากรครูภายในสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 

และยังไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 ๕. ผูปกครอง   ชุมชน   ใหความรวมมือและสนับสนุนส่ือวัสดุอุปกรณในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปน
อยางดี 
 

 จุดควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนนำจุดท่ีเปนจุดควรพัฒนามาปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
 ๒. สงเสริมบุคลากรใหพัฒนานวัตกรรมของตนเองใหหลากหลายชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในลักษณะ 
“หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม” 
 

มาตรฐานท่ี ๓   การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :        ดีเลิศ   ด 
 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดทุงยายชีมุงเนนความสำคัญของพัฒนาการในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ   ดานสังคม และดานสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ 
ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข 
ภายใตคำวา เกง ดี มีสุข บูรณาการการเรียนรูแบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง เกิดการ



๑๘ 

 

เรียนรูและมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดตาม
ความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมกับ
วัย  
 หองเรียนมีบรรยากาศ แจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการ
ตกแตงหองเรียนใหสดใส และมีส่ือการเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณการเรียนรู ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 
การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก โดยใหผูปกครองมีสวนรวม 
เพื่อไดนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูในช้ันเรียน มี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ี
สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองประจำป มีการนำผลการประเมินไปปรับปรงุพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝาย
มีสวนรวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 
 

๓.๑  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนวัดทุงยายชี  ไดกำหนดพันธกิจที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการ  ความรู  

ความสามารถ  เต็มศักยภาพตามหลักสูตรกำหนด  โดยครูดำเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถสงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกดาน  ดังนี ้

๑. จัดกิจกรรมใหครูพัฒนาความรูของตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  โดย 
จัดการอบรมและแนะนำแหลงขอมูล 

๒. ครูวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล  และออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของ 
เด็ก  และสอดคลองกับมาตรฐานอันพึงประสงคของเด็กท่ีตองการสงเสริม 
  ๓. หัวหนาฝายวิชาการใหขอเสนอแนะ  คำแนะนำ  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  การเลือก
วิธีการสอน  และส่ือการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรมและพัฒนาการของเด็ก 
  ๔. ครูจัดกิจกรรมตามกิจกรรม  ๖  กิจกรรมหลัก  ไดแก  กิจกรรมกลางแจง   กิจกรรม
เสรี   กิจกรรมสรางสรรค   กิจกรรมเสริมประสบการณ   เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด   โดยครูออกแบบ
กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการเลน 
  ๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผู เรียนทุกคนมีสวนรวม  บูรณาการ
ทักษะการคิดในทุกกิจกรรม  เชน  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   การนำเสนอผลงานหนาช้ัน
เรียน 
 

ผลการดำเนินงาน 
๑. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ   สามารถกำหนดเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุม  ทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี
สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 



๑๙ 

 

๒. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  ใชขอมูลจากการวิเคราะหเด็กมาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรู   เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

๓. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอน  เทคนิคการสอนที่หลากหลายและจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่กำหนด   โดยครูเขารับการอบรมพัฒนาความรูดานการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

 

๓.๒  สรางโอกาสห็เด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง

โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม   โดยมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับ
มารยาท  การรู จักไหว  การพูดจาไพเราะ  นออกจากนี ้ย ังมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  เปดโอกาสใหเด็กเลือกเรียนในเรื่องท่ีสนใจ  รวมท้ังเปดโอกาสใหเด็กไดนำเสนอผลงานหนาช้ัน
เรียนใหเพื่อนๆรับทราบ 

 

ผลการดำเนินงาน 
ครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ   เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรงผานการเลน

และปฏิบัติอยางมีความสุข  ผานหนวยการเรียนรูตางๆได 
 

๓.๓  จัดบรรยายกาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
กระบวนการพัฒนา 
ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการความรูภายใตบรรยากาศและสภาพแวดลอม

ท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเด็กมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอม เชน การตกแตงหองเรียน การทำปาย
นิเทศการมีสวนรวมกำหนดขอตกลงในหองเรียน  และการชวยกันดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ นอกจากนี้ครูไดสงเสริม  สนับสนุนใหเด็กเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน เชน คอมพิวเตอร 
เกมการศึกษา และนำแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน   ชุมชนเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือแสดงความ คิดเห็น เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน   เชน   เชิญวิทยากรทองถ่ินมาใหความรูในเรื่อง
ท่ีเด็กสนใจ   ใหเด็กสืบคน วัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนตน สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัย  มี
ความรู ในทองถ่ินของตนเองเกิดความรัก ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผูเรียนมีศักยภาพดานการใชส่ือ   เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  ให
ครูผลิตส่ือ  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู  เพื่อใหมีส่ือเพียงพอ  
มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก  สงเสริมใหครูไดผลิตสื่อการสอนดวยตนเอง  เชน  เกมการศึกษา   หุนมือ  
เครื่องเคาะจังหวะ  สื่อดานคณิตศาสตร   สื่อทางดานภาษา  และสื่อที่สงเสริมการเรียนรูผานประสาท
สัมผัสท้ัง  ๕  รวมถึงทำใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 



๒๐ 

 

 

 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

กระบวนการพัฒนา 

 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในระดับปฐมวัยเปนภารกิจสำคัญท่ีเกิดข้ึนควบคูไป
กับการจัดประสบการณเรียนรู  ครูตองเก็บรองรอย   หลักฐานการเรียนรูและดำเนินการประเมินอยางเปน
ระบบ   เพื่อใหไดผลการประเมินที่ตรงตามความเปนจริง   ซึ่งครูมีการจัดการในการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู ของเด็กอยางตอเนื่อง   มีรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน   อีกท้ังยังเปดโอกาสใหเด็กและผูปกครองไดมีสวนรวมในการประเมินผลงานของบุตรหลาน  ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวทางในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ผลการดำเนินงาน 

 ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  ใชขอมูลการวิเคราะหผูเรียนมาใชในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน  โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  รอยละ  
๑๐๐ ระบุวิธีการวัดและประเมินพฒันาการเด็ก  ท่ีเหมาะสมและหลากหลายในแผนการจัดประสบการณ
เรียนรูไดอยางชัดเจน นาเช่ือถือ รอยละ  ๑๐๐ อธิบายวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กและการนำผลไป
พัฒนาเด็กไดอยางชัดเจนนาเช่ือถือ 
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รอยละ
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จุดเดน 
 ครูผูสอนจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญโดยคำนึงถึงพัฒนาการ  และความสนใจของผูเรียน  
เนนใหผูเรียนสรางองคความรูจากการลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะการแสวงหาความรูผานกิจกรรมที่หลาก
หลากและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  รวมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการคิดใหแกผูเรียน   
 

จุดควรพัฒนา 
การนำผลสะทอนการจัดการเรียนการสอนของครู  มาเปนประเด็นในการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  

เพื่อพัฒนาผูเรียน 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน :        ดีเยี่ยม   ด 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ :        ดี   ด 

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนโดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบรวมมือกัน
เรียนรูแบบใชกระบวนการคิดกระบวนการใชปญหาเปนหลักและเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่อง
สำคัญท่ีสุดโดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดต้ังแตระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๑ พัฒนาครู
ทุกคนใหมีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแกหองสมุด  หองคอมพิวเตอร ครูในสายช้ันเดียวกัน
รวมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเนนการใชคำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาไดมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน
เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและ
ตามนโยบายและคำขวัญของโรงเรียนคือ “ดำรงเอกรักษไทย ต้ังใจศึกษา ประชารวมใจ พลานามัยสมบูรณ 
เพิ่มพูนสามัคคี มากมีคุณธรรม” โดยการจัดคายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ันจัดกิจกรรมการพัฒนาให
เหมาะสมกับวัยพัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร โตไปไมโกง เนนใหผูเรียนมีวินัยซื่อสัตยรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิตนำภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรูในโลกกวางการเขาไปศึกษากับ ภูมิปญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “๙ วิถีพอเพียง เดินตามรอยเทาพอ” ใหความรูเรื่อง การดำเนินชีวิต 
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ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการเรียนรูเรื่องอาชีพเชนการปลูกผักสวนครัว การประดิษฐ
ของใชของประดับตกแตงจากเศษวัสดุเหลือใช ใบตองสารพัดประโยชนเปนตน 

 

ผลการดำเนินงาน 
ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐาน

การอาน ในแตละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารไดดีรูจักการวางแผน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดดี ตาม
หลักประชาธิปไตย กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือ
แสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีไดดวยตนเองรวมท้ังสามารถวิเคราะหจำแนกแยกแยะไดวาส่ิงไหนดีสำคัญ
จำเปนรวมท้ังรูเทาทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
สิ่งเสพติดตางๆเลือกรับประทานอาหาร ที่สะอาดและมีประโยชน รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับ  ในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษา ของสังคม มี
ทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัย ทั้งนี้มีผล
การดำเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆดังนี ้

 

จุดเดน 
ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคนสามารถใช

เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี  
โดยผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑมีระเบียบวินัยจน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัยเคารพกฎกติกามารยาท 
ของสังคม ไดแกการเขาคิวการรับอาหาร เขาแถวการรอในการทำกิจกรรมตางๆ  

 

จุดควรพัฒนา 
๑. ผูเรียนในระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ยังตองเรงพัฒนาดานการนำเสนอ 

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และพัฒนา

ทักษะการแกปญหา ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖  และช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ยังต่ำกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู  ยังคงตองเรงพัฒนาท้ังตัวครูผูสอนใหมี

ความรูเพิ ่มมากขึ้นและถายทอดความรูอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งผู เร ียนตั้งใจใฝหาความรูและ

แลกเปล่ียนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และพัฒนาทักษะการแกปญหา 

ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 

แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ 
๑. โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ 
๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๔. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :        ดีเลิศ   ด 

กระบวนการพัฒนา 
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาที่ผานมาโดย

การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันในการกำหนด
เปาหมายปรับวิสัยทัศนกำหนดพันธกิจกลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงาน
ใหผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวมีการดำเนินการนิเทศกำกับ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความ

ตองการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความตองการของชุมชนทองถ่ินและสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
   ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก
กลุมเปาหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตำแหนง
ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวนทันสมัยนำไปประยุกตใชไดมีการดำเนินการอยางเปนระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 
           ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปให
สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวน
รวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 
     ๔. ผูเกี่ยวของทุกฝายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

      ๕. สถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมเปนระบบและตอเนื่องเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
     ๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวนรวมยึดหลักธรรมาภิ
บาลและแนวคิดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
      ๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภสงผล
ใหสถานศึกษามีส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

 

จุดเดน 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคท่ีหลากหลายเนนการมี

สวนรวม การกระจายอำนาจ โดยมีการบริหารแบงออกเปน ๖ กลุมบริหาร ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุม
บริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารท่ัวไป กลุมอำนวยการ และกลุมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนั้นยังมีการบริหารแบบเนนหลัก PDCA การประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การประชุม
แบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุมเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน 



๒๔ 

 

พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี
สอดคลอง กับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี
มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา 
๑. เปดโอกาสใหครูเขารับการอบรมจากหนวยงานอื่นเพื่อพฒันาในวิชาเอกของแตละคน 
๒. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีข้ึน 
 

แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ 

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา  
และผูปกครองชุมชนตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. โครงการกันคุณภาพการศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :       ดีเลิศ   ด 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญโดยการดำเนินงาน/

กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
สูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทำหนวย
บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
สัดสวนคะแนนแตละหนวยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนให
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด   เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตาง ๆ ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน 
ครูใชสื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่นมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียนปการศึกษาละ ๑ เรื่อง       

 

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูในระดับดีเลิศ 

 



๒๕ 

 

จุดเดน 
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ได

ปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และ
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินพรอมท้ังไดคำแนะนำจากผูบริหาร และยังมีการ
แกปญหาใหกับนักเรียนรายบุคคลที่มีปญหาในดานตางๆ เชน นักเรียนที่อานเขียนไมคลองนำมาเรียนใน
เวลาหลังเลิกเรียน 

 

จุดควรพัฒนา 
ควรนำภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการให

ขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 
 

แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ 

๑.  โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๒. โครงการกิจการนักเรียน 
๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ผูปกครองชุมชนตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๔. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

สวนท่ี ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(๓ – ๕ ป)  และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควร
พัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังนี้ 
 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

●คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีร างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนัก

สวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 

สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี ่ยงตอสภาวะท่ี

เสี ่ยงตออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีจิตสำนึกในการ

อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม ทำงานรวมกับผูอื่น

ได อย างม ีความส ุข ม ีอารมณแจ มใส ร าเริง 

สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยู ในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

●กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบรกิาร
ดานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 - ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ 
 - มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน  

●การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
- เด ็กเร ียนรู จากการเลนและปฏิบัติ

กิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอื้อตอการ

เรียนรู 
          - ประเมินผลเด็กดวยวิธีการหลากหลาย 

●คุณภาพของเด็ก 
-  ด านการม ีความค ิดรวบยอด การ

แกปญหาท่ีเกิดจากการอาน 
- การเรียนรูจักตัวเลข  
- การพัฒนา ปลูกฝงในเรื ่องสุขนิสัยที่ดี 

เชน การลางมือกอนรับประทานอาหาร และการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ใหเปนนิสัย 

- การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ 
- การใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
●กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            - จัดสภาพแวดลอมและสื ่อเพ ื ่อการ
เรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง 
         - กำหนดแผนการพัฒนาครูอยางชัดเจน 

 
 
 
●การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

- จัดอุปกรณส ื ่อการเร ียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
          - พัฒนาเครื่องเลนสนา 



๒๗ 

 

แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 ๑. โครงการอนุบาลนาอยู 
 ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. โครงการสงเสริมสุขภาพจิต และสุขภาพกาย 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

●คุณภาพของเด็ก  
          ผู เร ียนอานหนังสือออกและอานคลอง
รวมทั ้งสามารถเขียนเพื ่อการสื ่อสารไดทุกคน
สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองส งผลใหผลส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของ
นักเรียนอยูในระดับดีเยี่ยมมีคะแนนเฉล่ีย  ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-
NET)  สูงกว าระดับชาติทุกกลุ มสาระที ่ม ีการ
ทดสอบและตอเนื่องมา โดยตลอดผูเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
สวนสูงตามเกณฑมีระเบียบวินัยจนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื ่องความมีว ิน ัยเคารพกฎกติกามารยาท ของ
สังคม ไดแกการเขาคิวการรับอาหาร เขาแถวการ
รอในการทำกิจกรรมตางๆ 

●กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยาง

เปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคที่หลากหลายเนน

การมีสวนรวม การกระจายอำนาจ โดยมีการ

บริหารแบงออกเปน ๖ กลุมบริหาร ไดแก กลุม

บริหารวิชาการ กลุ มบริหารงบประมาณ กลุม

บร ิหารงานบ ุคคล กล ุ  มบร ิหารท ั ่ ว ไป กลุม

อำนวยการ และกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

นอกจากนั้นยังมีการบริหารแบบเนนหลัก PDCA 

การประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบ 

●คุณภาพของเด็ก 
            ผูเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑ 
– มัธยมศึกษาปที ่ ๓ ยังตองเรงพัฒนาดานการ
นำเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง
สมเหต ุสมผล และต องพ ัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห และพัฒนาทักษะการแกปญหา ตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
●กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ๑. เปดโอกาสใหครูเขารับการอบรมจาก
หนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาในวิชาเอกของแตละคน 
          ๒. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษาใหดีข้ึน 



๒๘ 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

●กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ) 
          มีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การ

ประชุมกลุมเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจำป ที่สอดคลอง กับผลการจัดการศึกษา

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา ครูผู สอนสามารถจัดการเรียนรู ได

อยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำ

รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช

กระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนฐาน

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

●การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
         ครูมีความตั้งใจ มุ งมั ่นในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการ

คิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือ

เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวน

รวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุก

คนไดรับการตรวจประเมินพรอมทั้งไดคำแนะนำ

จากผูบริหาร และยังมีการแกปญหาใหกับนักเรียน

รายบุคคลที่มีปญหาในดานตางๆ เชน นักเรียนท่ี

อานเขียนไมคลองนำมาเรียนในเวลาหลังเลิกเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
ควรนำภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการ

ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื ่อนักเรียน

นำไปใชพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. โครงการกันคุณภาพการศึกษา 
๔. โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ 
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

สวนท่ี ๔ 
ภาคผนวก 

 คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 
 เอกสารหลักฐานขอมูลสำคัญ  หรือเอกสารอางอิงตางๆ  แบบยอๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

 

 

 

 คำส่ัง  โรงเรียนวัดทุงยายชี 

 ท่ี ๓๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

สืบเนื่องจากกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอที่  ๑  กำหนดให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยกำหนดมาตรฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เพื่อดำเนินการใหสอดคลอง
และเปนไปตามกำหนด   

ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมกการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  
ดังนี้ 
๑ ท่ีปรึกษา 

๑.๑ นายสมภพ   ดวงชอุม    ประธานกรรมการ 
 

มีหนาท่ี 

 ๑. ใหคำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แกไขปญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แกคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

๒. แกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 ๒.๑ นางสาวสุวรรณภรณ  อสิพงษ  ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นางสาวปณชญา  เอี่ยมทรัพย  กรรมการ 
 

มีหนาท่ี 

 ๑. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

 ๒. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  รวมท้ังหมด  ๓  มาตรฐาน  

 ๓. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๕. จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๖. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 



๓๔ 

 

 ๗. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อนำเสนอตอ

ผูบริหารสถานศึกษา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  

ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไดขอมูลครบถวน ถูกตองตามสภาพความเปน

จริงท่ีสุด จัดสงหนวยงานตนสังกัด จำนวน ๑  เลม 

 ๘. แกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่นั้นตองดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินงาน  พรอมทั้งปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรับผิดชอบ  มีวิริยะอุตสาหะ  มิกอใหเกิดความเดือดรอนใดๆ แกสถานศึกษาและราชการ  

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และใหบังเกิดผลดีสูงสุดตอทางราชการ 

 

ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓   เปนตนไป 

                      ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

                         ( นายสมภพ     ดวงชอุม) 

                         ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทุงยายชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

คำสั่ง  โรงเรียนวัดทุงยายชี 
ท่ี ๒๘ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 ตามท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกัน
คุณภาพภายใน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ไดกำหนดการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศกึษาใหยึดหลักสำคัญขอหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอำนาจหนาท่ี
กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 
๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
 ดังนั ้นโรงเรียนวัดทุงยายชีจึงขอแตงตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

 

๑. ท่ีปรึกษา 

  นายสมภพ  ดวงชอุม   ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทุงยายชี 
 

มีหนาท่ี ๑. ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการดำเนินงาน 

           ๒. แกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

๒.  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑. มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคำนวณ 
   นางสุขจิตต  พิกุลทอง  ผูรับผิดชอบ 
  ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 
   นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ  ผูรับผิดชอบ 
  ๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   นายสุนทร  พวกดี  ผูรับผิดชอบ 
   



๓๖ 

 

๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   นายเอกชัย  พละศักด์ิ  ผูรับผิดชอบ 
  ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   นางสาวภารดี  ชนะชัยรุงกมล ผูรับผิดชอบ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   นางสาวภารดี  ชนะชัยรุงกมล ผูรับผิดชอบ 
  ๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ  ผูรับผิดชอบ 
  ๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   นายสุนทร  พวกดี  ผูรับผิดชอบ 
  ๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
   นายเอกชัย  พละศักด์ิ  ผูรับผิดชอบ 

 

 ๓.  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   นายปริญญา  ผดุงกิจ   ผูรับผิดชอบ 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   นางสาวมินตา  เช้ือวงค   ผูรับผิดชอบ 
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย  
   นางสาวสุรีฉาย  บุญวงค   ผูรับผิดชอบ 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   นายปริญญา  ผดุงกิจ   ผูรับผิดชอบ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
   นางสาวมินตา  เช้ือวงค   ผูรับผิดชอบ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดจัดการ
เรียนรู 
   นางสาวจิดาภา  พึ่งเพ็ชร   ผูรับผิดชอบ 
  

๔.  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตได 
   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ  ผูรับผิดชอบ 
  ๓.๒ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
   นางดวงนภา  สินวิสูตร   ผูรับผิดชอบ 
   



๓๗ 

 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    นายวินัย  กาวนอก   ผูรับผิดชอบ 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพฒันาผูเรียน 
   นายรังสรรค  วรรณพิรุณ   ผูรับผิดชอบ 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 
   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ  ผูรับผิดชอบ 
 

หนาท่ี ๑.  ศึกษา  วิเคราะห  วางแผนและกำหนดเปาหมายของมาตรฐานที่รับผิดชอบ (ดูจากมาตรฐาน
โรงเรียนดังเอกสารแนบทาย) 
 ๒.  จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนวัดทุงยายชีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 ๓.  จัดทำแผนการประกันภายในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.  กำกับติดตามการดำเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ี 
 ๕.  ประสานงานการสรุปโครงการ/กิจกรรม  เมื่อเสร็จส้ิน 
 ๖.  รวบรวมเอกสารหลักฐาน  หรือรองรอย  ตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
 ๗.  จัดแสดงผลการดำเนินงานของ  โครงการ/กิจกรรม  เพื่อรองรับการนิเทศและประเมินจาก  
              หนวยงานตาง ๆ 

 

                    ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  ดวยความรับผิดชอบ 
                     ตามวงจรคุณภาพ  ( PDCA )  และใหเกิดผลดีท่ีสุดตอทางราชการ  
 

ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี   ๒๖   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ เปนตนไป 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๖   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

(นายสมภพ  ดวงชอุม) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทุงยายชี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 

 
 

คำสั่ง  โรงเรียนวัดทุงยายชี 
ท่ี ๙๐ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ดวยวิธีการที่หนวยงานกำหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความ

มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได 

ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินงาน  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานตรวจ

เงินแผนดินกำหนดดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝายอำนวยการ 
  ๑.๑ นายสมภพ  ดวงชอุม   ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ      กรรมการ 

  ๑.๓ นางสุขจิตต  พิกุลทอง  กรรมการ 

  ๑.๔ นายปริญญา  ผดุงกิจ   กรรมการ 

  ๑.๕ นางดวงนภา  สินวิสูตร  กรรมการ 

  ๑.๖ นางสาวสุรีฉาย  บุญวงค  กรรมการ 

  ๑.๗ นางสาวมินตา  เช้ือวงค  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   จัดวางระบบและกำหนดวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สงเสริมสนับสนุนใหคำแนะนำ 

ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และมาตรฐานการ

ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 ๒ .คณะกรรมการดำเนินงานระดับสวนงานยอย 
    ๒.๑  กลุมบริหารท่ัวไป 

  ๒.๑.๑ นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ       ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นายวินัย  กาวนอก  กรรมการ 
  ๒.๑.๓ นายณัฐพงษ  บัวเพ็ญ  กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นางสาวปณชญา เอี่ยมทรัพย กรรมการและเลขานุการ 
    

 
 



๓๙ 

 

    ๒.๒  กลุมบริหารงบประมาณ 
  ๒.๒.๑ นางดวงนภา  สินวิสูตร  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒ นางสาวจิดาภา  พึ่งเพ็ชร  กรรมการ 
  ๒.๒.๓ นางสาวมินตา  เช้ือวงค  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๓  กลุมบริหารงานบุคคล 
  ๒.๓.๑ นายปริญญา  ผดุงกิจ  ประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๒  นายสุนทร พวกดี   กรรมการ 
  ๒.๓.๓ นางสาวสุวรรณภรณ อสิพงษ กรรมการ 
  ๒.๓.๔ นางสาวสุรีฉาย  บุญวงค  กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๔  กลุมบริหารวิชาการ 
  ๒.๔.๑ นางสุขจิตต  พิกุลทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒ นายเอกชัย  พละศักด์ิ  กรรมการ 
  ๒.๔.๓ นายรังสรรค  วรรณพิรุณ  กรรมการ 
  ๒.๔.๔ นางสาวภารดี  ชนะชัยรุงกมล กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของสวนงานยอย ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด โดยจัดใหมีการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control self Assessment : CSA)วางแผน
ปรับปรุง แกไขจุดออนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พรอมท้ังติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 ๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค. ๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕  
เสนอใหคณะกรรมการดำเนินงานระดับหนวยรับตรวจ  ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับหนวยรับตรวจ 
  ๓.๑ นายสมภพ  ดวงชอุม   ประธานกรรมการ 

  ๓.๒ นายปานเทพ  ภกัดีอุทธรณ      กรรมการ 

  ๓.๓ นางสุขจิตต  พิกุลทอง  กรรมการ 

  ๓.๔ นายปริญญา  ผดุงกิจ   กรรมการ 

  ๓.๕ นางดวงนภา  สินวิสูตร  กรรมการ 

  ๓.๖ นางสาวสุรีฉาย  บุญวงค  กรรมการ 

  ๓.๗ นางสาวมินตา  เช้ือวงค  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.นำแบบ ปค .๕  (ของป ท ี ่ แล  ว )  มาต ิ ดตามผลการดำ เน ิน ง านว  า ไ ด  ด ำ เน ิน ก าร                               

ตามแผนการปรับปรุงหรือไม  ผลเปนอยางไร  แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕  

3. ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องคประกอบ) ในระดับหนวยงาน                   

แลวสรุปลงในแบบ ปค. ๔  



๔๐ 

 

4. เมื่อดำเนินการตามขอ ๑-๓ เรียบรอยแลว ใหนำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไมลด               

ความเสี่ยงลงตามขอ ๒ และกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงที่พบใหมตามขอ ๓ และแบบ ปค.๕ 

ของงาน (งานวิชาการ , งานงบประมาณ , งานบุคคล , งานบริหารงานท่ัวไป) ท่ีสงมาใหหนวยงาน 

โดยใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงในระดับหนวยงาน  

แลวสรุปลงในแบบ ปค. ๕ 

5. นำรายละเอียดของกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.๕  มาใสในแบบ ปค. ๑  

6. ระดับโรงเรียนจัดสงแบบ ปค. ๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ให

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ไมตองดำเนินการสงใหสำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

แลว) ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ของทุกป 

                     

ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  ดวยความรับผิดชอบ 
                     ตามวงจรคุณภาพ  ( PDCA )  และใหเกิดผลดีท่ีสุดตอทางราชการ  
 

ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี   ๒๗   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เปนตนไป 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๗   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

(นายสมภพ  ดวงชอุม) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทุงยายชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเดน ประเภทคลิปวีดีโอส้ัน ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

นักเรียน 



๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเดน ประเภทเพลงส้ัน  

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับจังหวัด 

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

นักเรียน 



๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเดน ประเภทคลิปวีดีโอส้ัน ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

ท่ีปรึกษาผลงาน 



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


