
        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      (Self – Assessment  Report : SAR)    

         ปีการศึกษา  ๒๕๖๒       

    โรงเรียนวัดอดิศร    อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48                
ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ทางโรงเรียนวัดอดิศร  ได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
คณะครู  และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา 256๒ ซึ่งการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  256๒  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน           
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

 

                           
    (นายปาริฉัตร  สันติโชค) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดอดิศร 
                                                              วันที ่1๕  พฤษภาคม 2563 
       

 
 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการ 1) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  8  องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง 2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัด  4) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  5) น าผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนวัดอดิศรได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา 256๒  เสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2    
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีการศึกษา 256๓ ต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 น าไปใช้ประโยชน์  รายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ท าให้รายงานประจ าปีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย เป็นอย่าง
ดียิ่ง 

 

 

        
  

         (นายนิรัน  นิลทองหลาง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร 

         ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 



สำรบัญ 
 

 
เรื่อง            หน้ำ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๓๑ 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย    ๓๑ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก        ๓๔ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๓๗ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ     ๓๙ 

สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย     ๔๒ 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๔๖ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน        ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๕๒  

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๕๔ 

สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ๕๘ 

ภาคผนวก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนวัดอดิศร ตั้งอยู่เลขที่ ๒  หมู่ที่ ๑   ต าบลบึงทองหลาง   อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี    
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐    
E-mail : adisornschool๒๒๐๔@gmail.com    
เว็บไซต์โรงเรียน   http://adisornschool.ac.th/   
Facebook :  https://th-th.facebook.com/adisornschool 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒   
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนวัดอดิศร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๔๗๘ เริ่มแรกเปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑   
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอาศัยศาลาวัดเป็นห้องเรียน มีครูใหญ่ชื่อ  นายบุญมี  มีรัตน์ ต่อมาเมื่อ         
พ.ศ.  ๒๔๘๒ พระสงฆ์ ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับทางราชการสร้างอาคารเอกเทศหนึ่งหลั ง                
ถึงพ.ศ.๒๕๐๒ได้รับงบประมาณซ่อมแซมและในพ.ศ.๒๕๑๐สร้างอาคารแบบ๐๑๗โดยพันโทพระวรสุนทโรสถ 
บริจาคเงินหนึ่งแสนบาทสมทบราชการอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๑  ต่อมา
วันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๑๒ ได้สร้างอาคารประกอบอีกหนึ่งหลัง เพ่ือจะท าเป็นห้องสมุด โดยเจ้าอาวาสวัดอดิศร  
พระอธิการสายหยุด  อทฺฒทมฺโต  ต่อมาได้รับงบประมาณจากต าบลบึงทองหลางกั้นฝาห้องชั้นล่างและเปิดท า
การสอนถึงชั้นประถมปลาย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  พ.ศ. ๒๕๒๓   นายไสว ชมพูนุช ซึ่งเป็น
ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ มีนายสุชาติ วงษ์ทองค า มาเป็นครูใหญ่แทน และในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ นายวีระ รื่นสุข 
ย้ายมาเป็นครูใหญ่  และพ.ศ.  ๒๕๓๔  นายเฉลียว  อารีย์  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน  ต่อมา วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ นายธงชัย  ค้อโนนแดง  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน  และในวันที่   ๙ มกราคม  ๒๕๔๕ 
นายสุรชัย  ภิญโญชีพ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศร  แทนนายธงชัย   ค้อโนนแดง 
และมีเหตุขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึง
มอบหมายให้นายวินัย  ยงเขตการณ์  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ    ล าลูกกามาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่
โรงเรียนวัดอดิศรอีกต าแหน่งหนึ่ง  พร้อมกับมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒ 
จ านวนสองท่านมาปฏิบัติการสอนนักเรียนด้วย คือ นางจารุรัตน์  เข็มลายและนายโกวิท  นาราช   ต่อมาใน
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายวัชระธรรม  
จอมสืบ  ศึกษานิเทศก์ ๖ มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศรอีกต าแหน่งหนึ่ง  และในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘  นายชณวรรธ  พรหมประสาธน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต่อมาใน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายสิงหล  โรยทองค า ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึง  

http://adisornschool.ac.th/
https://th-th.facebook.com/adisornschool


๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนายสกล   พ่ึงสกุลได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร เมื่อเดือน เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง  พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  นางนงนุช  สุวรรณะรุจิได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  นางนงนุช  สุวรรณะรุจิ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร  ได้เกษียณอายุราชการ  หลังจากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนจึงไม่มีผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี    เขต ๒  จึงได้แต่งตั้งนางสาวเบญจภา  
งามเลิศรักษ์กุล  ครูโรงเรียนวัดอดิศร  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ต่อมาในวันที่ ๔  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  นายนิรัน  นิลทองหลางได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศรจนถึงปัจจุบัน             
ปัจจุบันมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอนจ านวน  ๔ คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๑ คน พนักงานราชการ     
๑  คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  และนักการภารโรง ๑ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๑ คน 

 
๒. ข้อมูลผู้บริหำร 

นายนิรัน  นิลทองหลาง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ.จิตวิทยา
และการแนะแนว สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  ประกาศณียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๕๓๕๓๙๓๗   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน        
วัดอดิศร เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
 

๓. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 ๑) จ านวนบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ คน 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูประจ ำกำร พนักงำน
รำชกำร 

ครูผู้ทรงคุณค่ำ ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร 

นักกำร
ภำรโรง 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑ ๔ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๐%

๕๐%

๑๐%
๒๐%

๒๐%

9%
9%

ผู้บริหำร

ครูประจ ำกำร

พนักงำนรำชกำร

ครูผู้ทรงคุณค่ำฯ

ครูอัตรำจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

นักกำรภำรโรง



๓ 
๒) ข้อมูลบุคลากร   

 ๒.๑) ครูประจ าการ( ระดับประถม  ๓  คน, ระดับปฐมวัย ๑  คน ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 

๑ นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ๓๕ ปี คร ูคศ.๑ ป.ตรี ประถมศึกษา วิชาภาษาไทย 
ชั้น ป.๒ - ๓ 

๒ นางสาวกัญญาภัค  ประจันทัง ๒๙ ปี คร ูคศ.๑ ป.ตรี ปฐมวัย อนุบาล ๒ , อนุบาล ๓ 
๓ นางสาววิภารัตน์  พลเสน ๒๘ ปี คร ูคศ.๑ ป.ตรี สังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา    

วิชาภาษาไทย   ชั้น ป.๔-๖ 
๔ นางสาวปรีชานุช  ชื่นเชาวกิจ ๒๖ ปี คร ูคศ.๑ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ  

ชั้น ป.๑-๖ 
 ๒.๒) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ( ระดับประถม ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ ประสบกำรณ์
กำรสอน(ปี) 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นายสมเดช  วรศิริ ๖๕ ๔๔  ปี ป.ตรี บริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้น ป.๔-๖ 

สพป.ปท.๒ 

 ๒.๓) ครูอัตราจ้าง  ( ระดับประถม ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ ประสบกำรณ์

กำรสอน(ปี) 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นายนพสิทธิ์  พุทธบรรจง ๓๓ ๑๑ ปี ป.ตรี บริหารธุรกิจ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  
ชั้น ป.๑-๖ 

งบ อบจ. 
จังหวัด

ปทุมธานี 
๒ นางสาวสุพิชญา  แสนเทพ ๒๘ ๔ ปี ๓ เดือน ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ชั้น ป.๑-๖ 
สพป.ปท.๒ 

 ๒.๔) พนักงานราชการ  ต าแหน่งครู ( ระดับประถม ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ ประสบกำรณ์

กำรสอน(ปี) 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นายสุริยา   พลรักษา ๓๐ ๕ ปี ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ชั้น ป.๑ – ป. ๖ 

สพป.ปท.๒ 



 ๔ 

 ๓) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 ๔)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานและสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 

๒. วิทยาศาสตร์ 2 2๔ ชม./สัปดาห์ 

๓. ประถมศึกษา ๑ 2๔ ชม./สัปดาห์ 

๔. ปฐมวัย 1 ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

๕. สังคมศึกษา ๑ 2๗ ชม./สัปดาห์ 

6. ภาษาอังกฤษ ๑ 2๗ ชม./สัปดาห์ 

7. คอมพิวเตอร์ 1 2๗ ชม./สัปดาห์ 

๘. พลศึกษา 1 2๔ ชม./สัปดาห์ 

รวม ๙  

89%

11% 0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



๕ 
 

๔. ข้อมูลนักเรียน 
 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม  ๗๙  คน  ( ข้อมูล  ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ ) 

ตำรำงแสดงจ ำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   

ระดับชั้นเรียน  อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๘ 

เพศ 
ชาย 3 3 6 7 8 5 8 6 46 
หญิง 5 3 1 6 5 5 3 5 33 

รวม  8 6 7 13 13 10 11 11 79 
เฉลี่ยต่อห้อง  8 6 7 13 13 10 11 11 79 
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อนบุาล 
๒

อนบุาล 
๓

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล ๒  และอนุบำล ๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๒

ปี2562 ปี2561

๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔

ป.๖

ป.๔

ป.๒

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  - ๒๕๖๒

ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๑



๖ 

๕. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั  

๑) ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 

พัฒนาการด้าน 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านร่างกาย 8 0 0 2 25 6 75 

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ 8 0 0 0 0 8 100 

๓.ด้านสังคม 8 0 0 1 12.5 7 87.5 

๔.ด้านสติปัญญา 8 0 0 2 25 6 75 
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ร้อ
ยล
ะ

จ านวนนักเรียนที่มีผลพัฒนาการเด็กในระดับต่างๆ
ชั้นอนุบาล ๒

ปรับปรุง

พอใช้

ดี



๗ 

      ๒) ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

พัฒนาการด้าน 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านร่างกาย 6 1 16.66 1 16.66 4 66.66 

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ 6 0 0 0 0 6 100 

๓.ด้านสังคม 6 0 0 0 0 6 100 

๔.ด้านสติปัญญา 6 1 16.66 1 16.66 4 66.66 
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จ านวนนักเรียนที่มีผลพัฒนาการเด็กในระดับต่างๆ
ชั้นอนุบาล ๓

ปรับปรุง

พอใช้

ดี



๘ 

๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน

เต็ม 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๕ - 1 4 6 6 10 18 20 48 73.85 
คณิตศาสตร์ ๖๕ - 1 4 6 9 15 12 18 45 69.23 
วิทยาศาสตร์ ๖๕ - - 4 2 6 15 14 24 53 81.54 
สังคมศึกษา ฯ ๖๕ - - 1 5 12 12 20 15 47 72.31 
ประวัติศาสตร์ ๖๕ - - 0 2 5 18 18 22 58 89.23 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๖๕ - - 0 1 2 9 14 39 62 95.38 

ศิลปะ ๖๕ - - 0 4 5 7 18 31 56 86.15 
การงานอาชีพฯ ๖๕ - - 0 1 3 20 22 19 61 93.85 

ภาษาต่างประเทศ ๖๕ - - 7 18 16 8 11 5 24 36.92 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการ เ รียน 8 กลุ่ มสาระการ เ รียนรู้   ชั้ น  ป .1 – ป .6
ปีการศึกษา 2562



๙ 

7. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 13 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 - 

รวม 65 65 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 100.00 - 
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ปีการศึกษา 2562 ชั้นป .  1-6
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๑๐ 

8. ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 7 4 3 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 13 8 4 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 13 7 2 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 10 2 8 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 11 4 7 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 11 5 6 0 - 

รวม 65 30 30 5 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 46.15 46.15 7.70 - 
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๑๑ 

9. ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 7 7 0 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 13 10 3 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 13 13 0 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 10 2 8 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 11 10 1 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 11 9 2 - - 

รวม 65 51 14 - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 78.46 21.54 - - 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



๑๒ 

10.  ข้อมูลผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕62 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 7 - 0 6 1 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 13 - 3 7 3 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 13 - 0 4 9 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 10 - 1 9 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 11 - 1 8 2 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 11 - 0 5 6 

รวม 65 - 5 39 21 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 - 7.69 60.00 32.31 
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ชั้น ป.1 - 6
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๑๓ 

11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET และ RT) ปกีารศึกษา 2562                                     

       1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 34.76 39.53 37.15 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขต 44.59 46.17 45.38 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 45.64 46.00 45.82 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

       

 *หมายเหตุ การคิดค านวณคะแนนเฉลี่ย มิได้น าผลคะแนนของนักเรียนพิเศษมาค านวณด้วย 
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๑๔ 

จ ำนวนและร้อยละนักเรียน  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
(ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in) 

กำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (NT)  ปีการศึกษา 2562 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ จ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร ์ 0 0.00 2 15.38 8 61.53 3 23.07 

ด้านภาษาไทย 0 0.00 2 15.38 9 69.23 2 15.38 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน 0 0.00 2 15.38 9 69.23 2 15.38 

 

เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (NT)   
และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา ๓๔.๘๕ 39.53 4.68 

ด้านค านวณ ๓๖.๐๐ 34.76 -1.24 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 35.42 37.15 -1.73 

        

 

 

 

 



๑๕ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย ๓๔.๘๕ 39.53 +4.68 

ด้านคณิตศาสตร์ ๓๖.๐๐ 34.76 -1.24 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

๓๒.๐๐

๓๓.๐๐

๓๔.๐๐

๓๕.๐๐

๓๖.๐๐

๓๗.๐๐

๓๘.๐๐

๓๙.๐๐

๔๐.๐๐

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562



๑๖ 

 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.52 21.36 29.07 27.27 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขต 48.93 32.80 35.83 33.67 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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๑๗ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2561 – 2๕62 
 

วิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 52.00 40.52 -11.48 

คณิตศาสตร์ 37.22 21.36 -15.86 

วิทยาศาสตร์ 35.61 29.07 -6.54 

ภาษาอังกฤษ 31.67 27.27 -4.40 
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๑๘ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ป ี2560 ๔๗.๕๘ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๘ ๓๓.๓๓ 

ป ี2561 52.00 37.22 35.61 31.67 

ป ี2562 40.52 21.36 29.07 27.27 
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๑๙ 

 3) ผลการประเมินด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

ระดับ/รายวิชา ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เรื่อง 
คะแนนเฉลี่ย 

ทั้ง 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 76.21 74.00 75.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขต 73.00 71.83 72.41 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 67.49 72.51 70.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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๒๐ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินด้านการอ่านออกของผู้เรียน  (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

วิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านการอ่านออกเสียง ๖๐.๘๔ 76.21 +15.37 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง ๕๐.๓๐ 74.00 +23.70 

คะแนนเฉลี่ย 

ทั้ง 2 สมรรถนะ 
๕๕.๕๗ 75.10 +19.53 
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๒๑ 

12. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ข้อสอบกลาง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย ๑๓ 29.35 10.75 29.35 0.00 19.23 11.54 19.23 

คณิตศาสตร์ ๑๓ 29.69 7.02 59.38 0.00 15.38 69.23 15.38 

วิทยาศาสตร์ ๑๓ 29.23 5.96 58.46 0.00 7.69 76.92 15.38 

ภาษาอังกฤษ ๑๓ 19.54 6.44 39.08 23.08 46.15 30.77 0.00 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ร้อ
ยล
ะ

ร้อยละของนักเรียนตามผลประเมิน LAS 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ



๒๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ข้อสอบกลาง)  ปีการศึกษา 256๒ 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย ๑๐ 46.55 13.97 46.55 0.00 70.00 30.00 0.00 

คณิตศาสตร์ ๑๐ 30.00 8.67 30.00 20.00 80.00 0.00 0.00 

วิทยาศาสตร์ ๑๐ 32.65 9.47 32.65 20.00 70.00 10.00 0.00 

ภาษาอังกฤษ ๑๐ 54.90 8.14 54.90 0.00 20.00 80.00 0.00 
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๒๓ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ข้อสอบกลาง)  ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย ๑๑ 44.14 11.06 44.14 0.00 81.82 18.18 0.00 

คณิตศาสตร์ ๑๑ 29.09 8.06 29.09 18.18 81.82 0.00 0.00 

วิทยาศาสตร์ ๑๑ 43.00 11.48 43.00 9.09 54.55 36.36 0.00 

ภาษาอังกฤษ ๑๑ 46.73 8.86 46.73 0.00 54.55 45.45 0.00 
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๒๔ 

13.  ข้อมูลผลการประเมนิความสามารถในการอ่าน – เขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ครั้งที่ 1  เดือนมิถุนายน  ปีการศึกษา 2562 

 

จ าแนกตามผลประเมินการอ่าน 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 2 0 0 

 

จ าแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 8 2 0 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 10 0 1 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9 2 5 2 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 4 2 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 5 0 0 

 

จ าแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 0 5 3 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 0 8 3 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9 0 1 7 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 0 4 4 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 3 8 0 0 

 

 

 

 



๒๕ 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียน 

 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 3 0 0 

 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียนค า 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 0 5 5 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 0 8 2 2 

 

 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 0 1 6 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 2 7 3 0 

 

 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9 1 4 3 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 1 9 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 3 8 0 0 

 

 

 

 

 



๒๖ 

ครั้งที่ 2  เดือนพฤศจิกายน  ปีการศึกษา 2562 

 

จ าแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 2 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 1 0 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 10 2 0 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 5 3 2 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 4 4 2 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 5 0 0 

 

 

จ าแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 2 7 2 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 0 8 3 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 0 2 8 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 0 3 5 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 3 4 4 0 

 

 



๒๗ 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียนค า 

 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 1 5 1 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 2 6 1 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 1 4 5 3 

 

 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียนประโยค/เรื่อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 4 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 2 4 2 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 3 9 0 1 

 

 

จ าแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 0 4 5 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 0 6 5 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 0 10 1 0 

 

 



๒๘ 

14.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖2 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖2 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑ ห้องสมุด 71.43 61.54 69.23 50.00 54.55 50.00 

๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

๓ ห้องพยาบาล 57.14 23.77 30.77 20.00 36.36 18.18 

๔ ห้องเรียนดนตรีไทย - - 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปีการศึกษา 25๖2

ห้องสมุด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องพยาบาล



๒๙ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ที่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑ วัดอดิศร 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

๒ ซาฟารีเวิลด ์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ปีการศึกษา 25๖2

วัดอดิศร

ซาฟารีเวิลด์



๓๐ 

15.   ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  

แผนงบประมำณ 

จ านวนเด็ก รายรับ รายจ่าย 
ชาย หญิง รวม ที่มา เป็นเงิน จ าแนกตามแผน เป็นเงิน 
43 34 77 1.  งบประมาณ 538,160 1. ด้านบริหารงานบุคคล 12,000 

2.  เงินอาหาร
กลางวัน 

308,000 2. ด้านงานวิชาการ 126,500 

3.  บริจาคอ่ืน ๆ 2,000 3. ด้านงานบริหารทั่วไป 333,000 
  4. ด้านงานบริหารงบประมาณ 66,660 

  
รวมรับ 848,160 รวมจ่าย 538,160   

 

16.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง สภาพพ้ืนที่ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบริมคลอง
ขุดเพ่ือการเกษตร  ลักษณะพ้ืนดินเป็นดินร่วน  โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์วัดอดิศร    ด้านหน้าของโรงเรียน
ติดกับถนนหลวงชนบทเลียบคลอง 11 เป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน – ล าลูกกากับถนนรังสิต 
– นครนายก  การคมนาคมสะดวก  ด้านหลังของโรงเรียนติดกับล าคลอง 11   มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  มีระบบโทรศัพท์สาธารณะและส่วนบุคคล   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และ
รับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว  ต่อปี   40,000  บาท    

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

      ระดับการศึกษาปฐมวัย   3   มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2562    

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 โรงเรียนวัดอดิศรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ รวม ๑๖ คน 
ครูผู้สอน ๑ คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   เด็ก ระดับ
ปฐมวัย ๑๖ คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๑๐ คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน ๖ คน    
โดยมีกิจกรรมออกมาเต้น (เต้นแอโรบิกทุกวันพุธ) ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดอดิศรได้จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากกิจกรรมครูอนุบาลพบผู้ปกครองของโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอดิศร ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
วัดอดิศรทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ทักทาย จากกิจกรรมน้องไหว้พ่ี (เคารพอาวุโส)  และกิจกรรมเด็กดีศรีอดิศรของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอดิศร ร้อยละ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 



๓๒ 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดอดิศรทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดอดิศร ร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนวัดอดิศร มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม    
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนวัดอดิศร  ได้มีการจัดครูที่ เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนวัดอดิศร ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาบุคลากร 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัดอดิศร  ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดอดิศร        
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนวัดอดิศร มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้  จากโครงการสถานศึกษาน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียน

วัดอดิศร มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและกิจกรรม

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจากโครงการพัฒนาวิชาการ 
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มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด    
ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  จากโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัยจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
โรงเรียนวัดอดิศรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี        
การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยส่งผลให้โรงเรียนวัดอดิศร ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  
เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนวัดอดิศร ได้จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดอดิศร         มี
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการพัฒนา
วิชาการ  กิจกรรมการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 



๓๔ 
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดอดิศร มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน     
จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมครูอนุบาลพบผู้ปกครอง 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก 

๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนวัดอดิศร มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการ

ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีการจัด

บอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน

ชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงทองหลางและโรงพยาบาล

ล าลูกกา ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่      

มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   สามารถรับประทานอาหาร

ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 

รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด

ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 

 



๓๕ 

ประเพณีวัฒนธรรม  ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู  โดยจัดกิจกรรม   

วันส าคัญทางชาติ 

กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เป็นต้น  ส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน   มีการ

จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ  ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็ก

ได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น 

อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก 

ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้

เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่  ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ ๑๐๐ 
- เกียรติบัตรจากการแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- เด็กมี พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ ๑๐๐              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้    คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐  

 

 

 



๓๖ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างด ี

 

-  ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 

-  การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

-  การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น      
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

-  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 

-  การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 

-  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๔. โครงการพัฒนาวิชาการ 
๕. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖. โครงการสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

 

 

 



๓๗ 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน

ตนเอง 

 ๒.๑  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดอดิศรได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น

หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การ เสริมสร้าง

ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี

ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

    โรงเรียนวัดอดิศร ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มี
อุปกรณ์  ของเล่น  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสมสะอาด  ปลอดภัย  
ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  
ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย               มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 



๓๘ 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้    
มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ     สืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
-  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-  โครงการพัฒนาวิชาการ 
-  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
-  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

-   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

-   การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-   ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

-  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 

-  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

-  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 

-   ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 



๓๙ 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 
      ๑)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
      ๒)  โครงการพัฒนาวิชาการ 

มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน

ตนเอง 

 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์

จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  

ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง   

เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่น

ได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี

ความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ

ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้

ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม     

เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้

อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย

ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้

ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 



๔๐ 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ

ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  

โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

-   เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

-   เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

-   มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-   ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

-   จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

-   พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

-   จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 

 



๔๑ 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๔. โครงการพัฒนาวิชาการ 
๕. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  

๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา 

 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      -  โครงการต่าง ๆ   
      -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

 



๔๒ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

-  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย  

-  มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด 

-  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

-  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม

ในการจัดประสบการณ์เด็ก 

-  โรงเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
๒. โครงการพัฒนาวิชาการ 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอดิศร 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

-  กิจกรรมทันตสุขภาพเด็กไทย
ท าได้ 

-  กิจกรรมออกมาเต้น(เต้นแอ
โรบิกทุกวันพุธ) 

-  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  
-  กิจกรรมดื่มนมเพ่ือสุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 

บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

 



๔๓ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมครูอนุบาลพบ
ผู้ปกครอง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  

 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

-  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี (เคารพ
อาวุโส) 

-  กิจกรรมเด็กดีศรีอดิศร 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 

มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมครูอนุบาลพบ
ผู้ปกครอง 

-  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

-  การปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๐ 

-  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร ครูจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 



๔๔ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความ

เชี่ยวชาญ ด้านการจัด

ประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

-  กิจกรรม PLC 

-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-  รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-  เกียรติบัตร 

-  การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ

เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 

และเพียงพอ 

โครงการสถานศึกษาน่าดู น่าอยู่ 

น่าเรียน 

-  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงเรียน 

-  หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

-  หลักฐานการใช้ห้องสมุด 

 

 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ

สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

- สื่อในห้องเรียน 

- มีความพร้อมในการรับสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม 

โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนิเทศติดตาม 

 
 

 

 

 



๔๕ 

มำตรฐำนที ่๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมครูอนุบาลพบ
ผู้ปกครอง 
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
  

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมครูอนุบาลพบ
ผู้ปกครอง 
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย 
โครงการพัฒนาวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 

 



๔๖ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  ปีการศึกษา ๒๕6๒  (ท่ีประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓)   

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 โรงเรียนวัดอดิศรจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖๕  คน  ครูผู้สอน ๘ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย       
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  



๔๗ 
ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๖  และปรับปรุง จ านวน 
๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อม โยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
๑๐๐ ดังนั้นโรงเรียนวัดอดิศรจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน      ๒ ด้าน ได้แก่      
๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   รวมทั้งภูมิ
ปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
  



๔๘ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดอดิศร  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  

โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 

คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความ

ต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพของโรงเรียนวัดอดิศร  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์

ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมี

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไป

ปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  

ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด

การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ

กลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ

ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  

สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม 

         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน

ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน 



๔๙ 

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้    

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนน

แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน

การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน

การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 

และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยใน

ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เด็กรักการ

เรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และ

ประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

 

 

 

 

 



๕๐ 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภำพ   ด ี

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนวัดอดิศรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา    
มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดอดิศรจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่    
๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ      
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๒. ๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
 ๑) โครงการพัฒนาวิชาการ    กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมหมอภาษาไทย+อังกฤษ  กิจกรรมวัน
ภาษาไทย  กิจกรรมธรรมะศึกษา  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  กิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์+อาเซียน  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  และกิจกรรมวันปัจฉิม+บัณฑิตน้อย 
 ๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมทันตสุขภาพเด็กไทยท าได้  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก  กิจกรรมปลอดเหา  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรม 



๕๑ 

ออกมาเต้น(เต้นแอโรบิกทุกวันพุธ)  กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  และกิจกรรม
ดื่มนมเพ่ือสุขภาพ 
 ๓) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
อบรมธรรมะทุกวันศุกร์  กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระ  กิจกรรมการเรียนและสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก
กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี (เคารพอาวุโส)  กิจกรรมพี่ช่วยน้อง  และกิจกรรมเด็กดีศรีอดิศร 
 ๔) โครงการดนตรีไทยอังกะลุง    เชิญวิทยากรท้องถิ่นจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย การส่งนักเรียนเข้า
ประกวดและแข่งขัน  นักเรียนไปช่วยเหลือกิจกรรมของวัดและของชุมชนตามที่ได้รับเชิญ  และกิจกรรมจิต
อาสา(ช่วยงานต่างๆ) 
 ๕) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมการใช้ห้องสมุด   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมการใช้
ห้องพยาบาล  กิจกรรมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  และกิจกรรมห้อง
ดนตรีไทย 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้ าหมาย

ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็น

เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น       จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ   เน้น

ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ    มีการจัด

แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม    มีสื่อด้าน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ เรียนมี สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง  การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ

หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

ผ ล สั ม ฤท ธิ์ ร ะ ดั บ ช าติ ข อ งนั ก เ รี ย น มี แน ว โ น้ ม

เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ

การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

 



๕๒ 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ในโรงเรียนวัดอดิศร 
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนา 



๕๓ 

ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา                จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดอดิศร  

 ๒.๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการ
ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

-  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
-  มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 



๕๔ 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  

 โครงการนิเทศภายใน 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 โครงการพัฒนาวิชาการ 

 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. ระดับคุณภำพ  ดี 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนวัดอดิศรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด   ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   

 



๕๕ 

ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม

ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง  

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น

ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ

และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา

ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน

น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาวิชาการ 
๓. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๔. โครงการดนตรีไทยอังกะลุง 
๕. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๖. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 



๕๖ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยรวม 

๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร

ประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่

สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๘๐                มี

ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ

ทดสอบระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NT และ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะ

วิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้น

เรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และ

เครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  

 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



๕๗ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพ่ือน ามาวิเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
๓. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๑. ผลการประเมินระดับชาติ 
๒. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
๓. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
๔. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒. โครงการนิเทศภายใน 
๓. โครงการสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
 

แบบฝึกทักษะ 
- ผลงานนักเรียน 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
- การใช้สื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.๑-๖ 

๖. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.๑-๖ 

๗. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

การท าการบูรแฟนซี ภาพการท าการบูรหอม  ดับกลิ่นใน
ห้องน้ านักเรียนและห้องน้ าครู 

 

 

 



๕๙ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่

ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - บันทึกการท าความดีของนักเรียน 

- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

โครงการวันส าคัญ - ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ

ต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย 

- - 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 

มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 

 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 

โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 



๖๐ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๓. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา 

- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  

โครงการพัฒนาบุคลากร - บันทึกการไปราชการ 

- บันทึกการอบรม/ดูงาน 

- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการสถานศึกษา น่าดู น่า

อยู่ น่าเรียน 

- สนามเด็กเล่น 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

มำตรฐำนที ่๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาวิชาการ ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการสถานศึกษา น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

โครงการพัฒนาวิชาการ - วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

โครงการพัฒนาวิชาการ - แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก 

 

หลักฐานข้อมูลส าคัญและเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ    

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนวัดอดิศรเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 ผลงานของโรงเรียนปีการศึกษา 25๖2 
 โครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียนวัดอดิศร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนวัดอดิศร 
ที่  17/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
..................................................................... 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545    หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพภายใน ถือว่าเป็นกระบวนการบริหารต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี สถานศึกษาจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นายนิรัน นิลทองหลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นางจิตสุภา อนุรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
4. นางสาววิภารัตน์ พลเสน  คร ูคศ.1           กรรมการและเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ด าเนินการติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานในเชิงระบบ เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  และประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นส าคัญ 

 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 สั่ง ณ วันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ.2563 

  

                                                             (นายนิรัน นิลทองหลาง) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร 

 



 

 
 
    

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอดิศร 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
............................................................................ 

 
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                 

พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕62          
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวัดอดิศร จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นายนิรัน นิลทองหลาง   อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นางจิตสุภา อนุรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
4. นางสาววิภารัตน์ พลเสน  ครู คศ.1           กรรมการและเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ                     

๑  ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                         

มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  17  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕6๓                                               

  ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕6๓ 
 
 
                                                             (นายนิรัน นิลทองหลาง) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร 



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนวัดอดิศร 
ที่  ๓๒  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                                .............................................................. 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้โรงเรียนต้องจัดท ารายงานประจ าปี เมื่อสิ้นปี
การศึกษาโดยรายงานต่อประชาชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักนักทดสอบทางการศึกษา ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าดังนี้ 
          ๑. นายสมเดช  วรศิร ิ   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่น  ที่ปรึกษา 
 ๒. นางสาวเบญจภา  งามเลิศรักษ์กุล ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญาภัค  ประจันทัง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปรีชานุช  ชื่นเชาวกิจ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุพิชญา  แสนเทพ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๖. นายนพสิทธิ์  พุทธบรรจง  ครูอัตราจ้าง อบจ.  กรรมการ 
 ๗. นางสาววิภารัตน์  พลเสน  ครู คศ.๑   กรรมการและ
เลขานุการ          
 
หน้ำที่  ให้คณะท างานมีหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ
ทันก าหนดเวลา โดยรวบรวมข้อมูลตามความเป็นจริง จัดท ารูปเล่มให้เรียบร้อยสวยงาม  

ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนและ
โรงเรียนต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๘     เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๒   เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่   ๘    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๖๒      

    
                            ( ลงชือ่ )  

                                                  (นางสาวเบญจภา  งามเลิศรักษ์กุล) 
                                              ครโูรงเรียนวัดอดิศร รักษาการในต าแหน่ง 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร 



ประกำศค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

ระดับปฐมวัย - ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดอดิศร 

เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๓ มีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑.๔ 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 

๒.๑ 
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  

ระดับดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

๒.๕ 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการัด
ประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 

๓.๔ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
การเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 



ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2562 

 
การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2562  

มีกิจกรรมดังนี ้
 

๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

๒. การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

๓. การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย  ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน 

๔. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๕. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.1 – ป.3 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      โครงสร้ำงสำยงำนบริหำรโรงเรียนวัดอดิศร 

 

                                                                           

                                 คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พื้นฐำน                                                                                                 สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรัน นิลทองหลาง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นางสาวปรีชานุช ช่ืนเชาวกิจ  
หัวหน้าบริหารงบประมาณ 

นางสาววิภารัตน์  พลเสน 
ผู้ช่วยบริหารงบประมาณ 

 

๑. งานสารบรรณธุรการ 
๒. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใช้เงิน 
๓. งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๔. งานบริหารการเงิน 
๕. งานบริหารบัญชี 
๖. งานตรวจสอบภายใน 
๗. งานสวัสดิการ 
๘. งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
๙. งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของสถานศึกษา 
๑๐. งานบริหารพัสดุและก่อสร้าง 
๑๑. งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
๑๒. งานโสตทัศนศึกษา 
๑๓. งานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
๑๔. งานสรรหาและจัดจ้าง 
๑๕. งานควบคุมภายใน 
๑๖.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กลุ 
หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง 
 ผู้ช่วยบรหิารงานบุคคล 

 

๑. งานอัตราก าลัง บรรจุ แต่งตั้ง 
๒. งานสถิติและการลาของบุคลากร 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๕. งานออกจากราชการ 
๖. งานทะเบียนประวัติ 
๗. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๘. งานวิทยฐานะ 
๙. งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
๑๐. งานพัฒนาบุคลากร 
๑๑. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๑๒. งานประสานกลุ่มโรงเรียน 
๑๓. งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
๑๔. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๕. งานเวรยามรักษาการณ์ 
๑๖. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นางสาววิภารัตน์  พลเสน 
หัวหน้าบริหารวิชาการ 

นางสาวปรีชานุช ช่ืนเชาวกิจ  
ผู้ช่วยบริหารวิชาการ 

๑. งานส านักงานวิชาการ 
๒. งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. งานวัดผลและประเมินผล 
๔. งานห้องสมุด 
๕. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๖. งานนิเทศการศึกษา 
๗. งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๘. งานทะเบียนนักเรียน 
๙. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๐. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๑. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๒. งานแนะแนว 
๑๓. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง 
หัวหน้าบริหารทั่วไป 

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กลุผู้ช่วย
บริหารทั่วไป 

 
 

๑. งานส านักงานกิจการนักเรียน 
๒. งานครูประจ าชั้น 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
๕. งานป้องกัน แก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด           
๖. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
๗. งานคณะกรรมการนักเรียน 
๘. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
๙. งานรับนักเรียน 
๑๐. งานประชาสัมพันธ์ 
๑๑. งาน ๕ส.  
๑๒. งานโภชนาการ 
๑๓. งานอนามัยโรงเรียน 
๑๔. งานสารสนเทศโรงเรียน 
๑๕. งานนักการภารโรงแม่บ้าน 
๑๖. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1. งานบุคลากร 
 

โครงการ 
1. โครงการนิเทศภายใน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 

2.  งานวิชาการ  
โครงการ 
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 2. โครงการพัฒนาวิชาการ 
 3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนสุจริต 
 4. โครงการวันส าคัญ 
 5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 7. โครงการดนตรีไทยอังกะลุง 
 8. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
 9. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
10. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
11. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
3.งานงบประมาณ 

โครงการ 
1.  โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.  โครงการสาธารณูปโภค 

 
4.  งานบริหารทั่วไป 

โครงการ 
1.  โครงการสานสัมพันธ์ 
2. โครงการสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
3.  โครงการอาหารกลางวัน 

 

 
 


