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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 

 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗ (บ้านเนินสนัติ) 
 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ต้ังอยู่หมู่ท่ี 15 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีบุคลากรสายบริหารจำนวน 2 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี ้ยง 
จำนวน 46 คน  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ดี  (ระดับ 3) 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ระดับคุณภาพ  : ดี 

ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการการดำเนินงานเป็นระบบ PDCA  มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มี
ระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน กิจกรรมระหว่างการ
ดำเนินงาน ทุกโครงการ/กิจกรรม ครู ลูกจ้าง และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องมีความรับผิดชอบ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 
บริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผลพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 

  - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ การควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา การส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   

 สถานศึกษาดำเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา 

 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 - กิจกรรมครูรักเด็กรักห้องเรียน     
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ผู้เรียน   
- กิจกรรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสู่การเรียนรู้สำหรบเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT สู่การพัฒนาครูปฐมวัย 
- กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   
 การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพการจัด

การศึกษา ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเน้นท่ีการปฏิบัติ (active learning) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และการปฏิบัติท่ีนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  โดยมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

- กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมีความสุข 
- กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมินพัฒนาการเด็ก 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงขึ้น 

1) แผนปฏิบัติงานท่ี 1   
 การสร้างความยั่งยืนในวิสัยทัศน์ของครูปฐมวัย การรักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
สานความร่วมมือจากทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แผนปฏิบัติงานท่ี 2   
  1. นำเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนกับโรงเรียนชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
   3. พัฒนาระบบการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นและสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี   (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ    (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ        ดีเลิศ    (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ : ดี 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู ้เร ียน โดยมี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้
ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหา
เป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียน
ได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามนโยบายของผู้บริหาร โดยการ
จัดค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัย เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและ
มีจิตสาธารณะ ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 สถานศึกษามกีารบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA  สถานศึกษาได้ใช้เทคนิค
การประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการบริหารทาง วิชาการมีการพัฒนาหลักสูตร จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้และปลอดภัย และมี
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินกิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด 
ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานห้องเรียน 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานระดับสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แผนพัฒนาที่ 1 ปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมท่ี

กระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
แผนพัฒนาท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้นส่งเสริมให้ครู

เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนพัฒนาที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แผนพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ
ท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถ
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

แผนพัฒนาที่ 2 สถานศึกษาควรส่งเสริมการผลิตสื ่อและการใช้สื ่อนวัตกรรม ครูผู ้สอนควรสร้างส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ช้ิน มีการกำกับนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) หน้า ฉ 

 
คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ให้ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลและสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ัง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปี
การศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 
            (นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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สารบญั 

       หน้า 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร          ก 
คำนำ            ฉ 
สารบัญ             ช 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไป          1 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        3 
 ข้อมูลนักเรียน          4 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย   5 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      6 
 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)     10 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O-NET)      11 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก      13 
 ข้อมูลงบประมาณ         14 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก        15 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      21 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ     25 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    29 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน        31 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      44 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเด็กเป็นสำคัญ   49 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    53 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม        55 

ภาคผนวก 
 คำส่ังแต่งต้ังแต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา    61 
 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินตนเอง  67 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา     69 

สารบญั (ต่อ) 
หน้า 

 
 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา             70 
 ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          75 
 ภาพกิจกรรมท่ีแสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษารางวัลความสำเร็จสถานศึกษา/ครู/นักเรียน        80



 
 
 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนนิสันติ)  

ที่ต้ัง 185 หมู่ 15 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 
โทรศัพท์ 0-7759-9402   โทรสาร 0-7759-9402 
ชื่อผู้บริหาร นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร โทรศัพท์มือถือผู้บริหาร 084-7117786 
website : http://www.thairathwitthaya77.com 

 เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญ  
 สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาสังคม  นิยมไทย 
ปรัชญาโรงเรียน  
 สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ   ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
   
 
 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) 
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วิสัยทัศน์ (VISION)  
 ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนยอดนิยม สมบูรณ์
แบบตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม นำความเป็น
เลิศ สืบสานความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีและส่ือมวลชนศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
พันธกิจ (MISSION)  
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตท่ีดี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ใช้สื ่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิดชู

คุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นครูมือ

อาชีพและได้รับการส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นท่ียอมรับ

ของชุมชน 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื ้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาโรงเรียน ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี 
อื่น ๆ 

รวม
ท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2564 2 43 - - 3 48 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญา 

เอก 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

ตรี 
ป. 

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่ำกว่า 
ปวช. 

รวม
ท้ังหมด 

จำนวน(คน) - 14 34 - - - - 48 
 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

 1. บริหารการศึกษา 11 22 
 2. คณิตศาสตร์ 2 23 
 3. วิทยาศาสตร์ 2 23 
 4. ภาษาไทย 5 23 
 5. ภาษาอังกฤษ 4 24 
 6. สังคมศึกษา 3 21 
 7. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 20 
 8. นาฏศิลป์ 1 20 
 9. คอมพิวเตอร์ 1 22 
 10. บรรณารักษ์ 1 30 
 11. พลศึกษา 3 22 
 12. ปฐมวัย 2 29 
 13. ประถมศึกษา 9 20 
 14. ดนตรี 2 20 
 15. ศิลปะ 1 20 

รวม 48 22 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน 

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.1 - - - - - 
อ.2 2 28 26 54 27 
อ.3 2 27 33 60 30 
รวม 4 55 59 114 29 
ป.1 3 38 44 82 27 
ป.2 3 48 49 97 32 
ป.3 3 50 41 91 30 
ป.4 3 48 35 83 28 
ป.5 3 49 37 86 29 
ป.6 3 44 55 99 33 
รวม 18 277 261 538 30 
ม.1 3 46 33 79 26 
ม.2 3 45 41 86 29 
ม.3 3 58 45 103 34 
รวม 9 149 119 268 30 

รวมทั้งหมด 31 481 439 920 30 
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1.4 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 1) ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2  

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 54 54 100.00 - - - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 54 54 100.00 - - - - 
3. ด้านสังคม 54 54 100.00 - - - - 
4. ด้านสติปัญญา 54 54 100.00 - - - - 

  

 2) ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3  

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก ท่ี

ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 61 61 100.00 - - - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 61 61 100.00 - - - - 
3. ด้านสังคม 61 61 100.00 - - - - 
4. ด้านสติปัญญา 61 61 100.00 - - - - 

 (ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)
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1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 83 78 93.98 80 96.39 76 91.57 80 96.39 80 96.39 83 100.00 83 100.00 83 100.00 75 90.36

ป.2 93 85 91.40 84 90.32 86 92.47 90 96.77 88 94.62 93 100.00 93 100.00 92 98.92 82 88.17

ป.3 89 77 86.52 64 71.91 57 64.04 79 88.76 83 93.26 89 100.00 89 100.00 88 98.88 70 78.65

ป.4 83 65 78.31 69 83.13 73 87.95 72 86.75 65 78.31 82 98.80 82 98.80 76 91.57 73 87.95

ป.5 85 53 62.35 55 64.71 50 58.82 74 87.06 52 61.18 85 100.00 85 100.00 84 98.82 42 49.41

ป.6 99 91 91.92 72 72.73 50 50.51 76 76.77 61 61.62 99 100.00 99 100.00 87 87.88 61 61.62

ม.1 77 44 57.14 22 28.57 41 53.25 50 64.94 42 54.55 51 66.23 75 97.40 42 54.55 37 48.05

ม.2 84 43 51.19 48 57.14 32 38.10 56 66.67 51 60.71 67 79.76 80 95.24 41 48.81 47 55.95

ม.3 103 56 54.37 73 70.87 46 44.66 56 54.37 42 40.78 79 76.70 102 99.03 54 52.43 70 67.96

รวมท้ังส้ิน 796 592 74.37 567 71.23 511 64.20 633 79.52 564 70.85 728 91.46 788 98.99 647 81.28 557 69.97

ระดับช้ัน ภำษำไทย คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี
สังคมศึกษำฯ

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป ปีกำรศึกษำ 2564

ศิลปะ ดนตรี กำรงำนฯ ภำษำอังกฤษประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 93.98 91.40 86.52 78.31 62.35 91.92 57.14 51.19 54.37

คณิตศาสตร์ 96.39 90.32 71.91 83.13 64.71 72.73 28.57 57.14 70.87

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

91.57 92.47 64.04 87.95 58.82 50.51 53.25 38.10 44.66

สังคมศึกษาฯ 96.39 96.77 88.76 86.75 87.06 76.77 64.94 66.67 54.37

ประวัติศาสตร์ 96.39 94.62 93.26 78.31 61.18 61.62 54.55 60.71 40.78

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 98.80 100.00 100.00 66.23 79.76 76.70

ศิลปะ ดนตรี 100.00 100.00 100.00 98.80 100.00 100.00 97.40 95.24 99.03

การงานฯ 100.00 98.92 98.88 91.57 98.82 87.88 54.55 48.81 52.43

ภาษาอังกฤษ 90.36 88.17 78.65 87.95 49.41 61.62 48.05 55.95 67.96

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จำแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2564 
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 

65.16%

32.33%

0.25% 2.26%

ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 83 79 95.18 4 4.82 0 0.00 0 0.00

ป.2 93 67 72.04 26 27.96 0 0.00 0 0.00

ป.3 89 68 76.40 21 23.60 0 0.00 0 0.00

ป.4 83 82 98.80 0 0.00 0 0.00 1 1.20

ป.5 85 75 88.24 10 11.76 0 0.00 0 0.00

ป.6 99 49 49.49 50 50.51 0 0.00 0 0.00

ม. 1 77 52 67.53 23 29.87 0 0.00 2 2.60

ม. 2 84 34 40.48 46 54.76 0 0.00 4 4.76

ม. 3 103 59 57.28 38 36.89 5 4.85 1 0.97

รวมท้ังส้ิน 796 565 70.98 218 27.39 5 0.63 8 1.01

ระดับช้ัน

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

 
 
  

39.12%51.32%

7.30%
2.26%

ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 83 42 50.60 41 49.40 0 0.00 0 0

ป.2 93 60 64.52 29 31.18 4 4.30 0 0

ป.3 89 56 62.92 33 37.08 0 0.00 0 0

ป.4 83 17 20.48 65 78.31 0 0 1 1.20

ป.5 85 47 55.29 38 44.71 0 0.00 0 0

ป.6 99 45 45.45 50 50.51 4 4 0 0.00

ม. 1 77 40 51.95 26 33.77 9 11.69 2 2.60

ม. 2 84 28 33.33 52 61.90 0 0.00 4 4.76

ม. 3 103 43 41.75 47 45.63 12 11.65 1 0.97

รวมท้ังส้ิน 796 378 47.49 381 47.86 29 3.64 8 1.01

ระดับช้ัน

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ปรับปรุง 23.88 31.34 23.88
พอใช้ 37.31 44.77 44.77
ดี 28.35 16.41 23.88
ดีมาก 10.44 7.46 7.46

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80
ระดับสังกัด สพฐ. 55.48 48.73 52.11
ศึกษาธิการภาค 56.93 47.89 52.42
จังหวัด 54.98 45.19 50.09
เขตพ้ืนที่ 52.83 41.97 47.40
โรงเรียน 44.95 35.38 40.17

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย

1.6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19
ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63
สพป.ชพ.1 53.87 40.30 39.17 36.68 42.51
ระดับโรงเรียน 49.23 32.36 35.24 33.77 37.65
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56
ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84
สพป.ชพ.1 52.27 26.61 22.36 30.94 33.05
ระดับโรงเรียน 48.88 26.17 19.52 29.71 31.07
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 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 - 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) หน้า 12 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
2562 55.63 27.86 20.74 29.28 33.38
2563 56.45 28.28 21.13 26.56 33.11
2564 48.88 26.17 19.52 29.71 31.07
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 - 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา 2564 
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1.9 ข้อมูลงบประมาณ  
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 3,918,840 งบพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา 
3,157,896 

เงินนอกงบประมาณ 2,844,738.49 งบดำเนินการ/
เงินเดือน-ค่าจ้าง 

2,964,680.74 

เงินอื่น ๆ 
   - โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
(2,000 บาท/1 คน) 
   - รายได้แผ่นดิน 

 
1,828,000 

 
 
 

8,540.39 

งบอื่น ๆ 
   - โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
(2,000 บาท/1 คน) 
   - เงินดอกเบ้ียคืนคลัง 

 
1,828,000 

 
 
 

8,540.39 
รวมรายรับ 8,600,118.88 รวมรายจ่าย 7,959,117.13 

 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของรายรับ 
งบดำเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.25 ของรายรับ 
งบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.07 ของรายรับ 
 
1.10 ข้อมูลภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนบ้านกึ่งเมือง มีประชากรประมาณ 
1,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาลตำบลเนินสันติ สหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารออมสิน โรงพยาบาลท่าแซะ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที ่รู ้จักโดยทั ่วไป คือ ประเพณีถวายสลากภัต 
ประเพณีขึ้นถ้ำ และประเพณีรับ-ส่งตายาย 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลักคือ เกษตรกร ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 70,000 บาท จำนวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน  
 3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้เทศบาล จึงเป็น
โอกาสของโรงเรียนคือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเนินสันติคือ งบประมาณสนับสนุน
อาหารกลางวัน แลโรงเรียนอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรมาก จึงเป็นข้อจำกัดของโรงเรียนคือ ได้รับ
ผลกระทบทางเสียงและความเส่ียงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ดี  (ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ : ดี (ระดับ 3) 
2. วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ใช้ทักษะกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพเด็ก โดย
ใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ในการพัฒนา
คุณภาพเด็ก ดังนี้  

1. กิจกรรมขยับวันละนิด 
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย  

2. กิจกรรมนักข่าวตัวจ๋ิว 
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ การควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ เช่น การส่งเสริมกิจกรรม
ความสามารถในการคิด การวาดภาพศิลปะ การเล่านิทานสนุกสุขหรรษา เพื่อใหเ้ด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ 
และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้
หน้าท่ีรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
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3. กิจกรรมตามแผนประสบการณ์ 
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหว กิจกรรม
เสริมประการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย 
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา เป็นต้น  

4. กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านสติปัญญา การสื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาเด็กให้
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
ตัดสินใจในเร ื ่องง ่ายๆ ได้ ร ู ้จ ักสร ้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ                 
การเคล่ือนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ 

3. ผลการดำเนินงาน 
พัฒนาการ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ด้านร่างกาย 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 
  - มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

79.17 3 (ดี) 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 
  - มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

78.34 3 (ดี) 

ด้านสังคม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 
  - มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

78.40 3 (ดี) 

ด้านสติปัญญา 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 
   - มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

78.29 3 (ดี) 

สรุประดับคุณภาพ 78.55 3 (ดี) 

ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับ
คุณภาพดี  คิดเป็นร้อยละ 78.55 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 78.00)  เด็กมี
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
มีสุนทรียภาพ อารมณ์แจ่มใสควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้เหมาะสมตามวัย มีมารยาททาง
วัฒนธรรมไทย การไหว้ การทักทาย มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบได้เหมาะสมกับ
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วัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ ช่วยเหลือ
ตนเอง มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรม สังคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีความ
พร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ผลการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ปีการศึกษา 2562 - 2564 
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 89.26 

บรรลุเป้าหมาย 

1. มีพัฒนาการด้านร่างการ แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.69 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 87.72 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 89.42 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 88.19 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 89.58 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1. มีพัฒนาการด้านร่างการ แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ดีเลิศ 
ร้อยละ 87.50 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 94.20 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 93.40 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื ่อสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.20 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.55 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1. มีพัฒนาการด้านร่างการ แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 75.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 79.17 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.34 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 75.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.40 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื ่อสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.29 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
1. รายงานโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็ก

ปฐมวัย เช่น กิจกรรมขยับวันละนิด ส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของอนามัย มีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสัยที่ดี รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื ่น  เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ ใช้มือ ตาประสานสัมพันธ์กัน ผลการดำเนินงานได้ระดับคุณภาพดี คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 หลักฐานเอกสารประกอบ ได้แก่ สมุดรายงานประจำตัวเด็ก  แบบประเมิน/แบบสังเกต
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย บันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง บันทึกผล
การจัดประสบการณ์ แฟ้มผลงานเด็ก บันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและพฤติกรรมตามสภาพจริง ภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

2. รายงานโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ การควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ เช่น กิจกรรมนักข่าวตัวจ๋ิว ส่งผลให้
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  ผลการ
ดำเนินงานได้ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 78.34 หลักฐานเอกสารประกอบ ได้แก่ สมุดรายงานประจำตัว
เด็ก  แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
บันทึกผลการจัดประสบการณ์  บันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและพฤติกรรมตามสภาพจริง ภาพ
กิจกรรมการต่างๆ เป็นต้น 

3. รายงานโครงการและกิจกรรม  ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น กิจกรรม
เคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา 
ส่งผลให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มี
ส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการดำเนินงาน
ได้ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 78.40  หลักฐานเอกสารประกอบ ได้แก่ สมุดรายงานประจำตัวเด็ก แบบ
ประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังเกต
พฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน ภาพกิจกรรมต่างๆ 

4. รายงานโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา การสื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ เช่น 
กิจกรรมหนูน้อยนักคิด ส่งผลให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด ผลการดำเนินงานได้ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 78.29 หลักฐาน
เอกสารประกอบ ได้แก่ สมุดรายงานประจำตัวเด็ก แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน แฟ้มผลงานเด็ก 
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
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5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
 

2. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

 
3. เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา 
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 

1. การมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การอ่าน 

2. ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

3. การฝึกความมีระเบียบวินัย ในเรื่องการเข้าแถว 
เดินแถว และการรอคอย 

 

แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
แผนพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมความสามารถในการคิด เช่น การอ่านนิทาน การเล่าเรื่องที่ตนเองได้

อ่าน เพื่อเด็กเกิดความคิดรวบยอด สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
แผนพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ผู้ปกครอง ชุมชน และเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก และมีการดูแลพัฒนาการเด็ก โดยผู้เกี่ยวข้องท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
ให้ความรู้ผู้ปกครอง พ่อแม่ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจท่ีถูกต้องเหมาะสม 

แผนพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยให้แก่เด็ก มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม รู้จักแบ่งบันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4) 
2. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุม
และเป็นระบบ ท้ังด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม และส่ือการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีการกำกับติดตาม
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามโครงการคือ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล
การบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็ก และสอดคล้องกับวิถชีีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
 2. กิจกรรมครูรักเด็กรักห้องเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยจัดครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือตรงตามความถนัดอย่าง
พอเพียงกับช้ันเรียน 
 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู ่ผู ้เรียน โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ส่งเสริม 
สนับสนุน ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 
 4. กิจกรรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสู่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีสื ่อการเรียนรู้ เช่น ส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 
 5. กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT สู่การพัฒนาครูปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน
เนินสันติ) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 6. กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานผลการประเมิน ตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

3.  ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

ระดับ 
ระดับ

คุณภาพ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี ดีเลิศ 
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2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี ดีเลิศ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ ดีเลิศ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ดี ดีเลิศ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี ดีเลิศ 
สรุประดับคณุภาพ ดี ดีเลิศ 

ผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดังนี้  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับดีเลิศ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ สถานศึกษาจัดครูประจำการที่จบ
การศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  เป้าหมายใน
กระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความ
ต้องการชองครูและสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4 จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการเรียนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดีเลิศ  ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ ส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 
ดังนี้ สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาครูอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาท่ี 6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติการปฏิบัติงานท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 รางวัลระดับสถานศึกษา 

1. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง 
สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคใต้ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 
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4. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  มีกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม มีหลักฐาน
เอกสารเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลการดำเนินกิจกรรมได้ระดับดีเลิศ หลักฐาน
เอกสารประกอบได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  แผนการจัดประสบการณ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

2. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา กิจกรรมครูรักเด็กรักห้องเรียน ผลการดำเนินกิจกรรมได้ระดับยอดเยี่ยม หลักฐานเอกสาร
ประกอบได้แก่ ทะเบียนประวัติครู แผนการจัดช้ันเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน คำส่ังมอบหมาย
งานของโรงเรียน ป้ายแผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน /โครงการ 

3. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ผู้เรียน ผลการดำเนินกิจกรรมได้ระดับดีเลิศ หลักฐานเอกสาร
ประกอบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน ช้ินงาน/ผลงานเด็ก แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกการนิเทศ รายงานอบรมการพัฒนาครู 

4. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา กิจกรรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสู่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ผลการดำเนิน
กิจกรรมได้ระดับดีเลิศ หลักฐานเอกสารประกอบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี สภาพแวดล้อมตาม
สภาพจริง เช่น อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 

5. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT สู่การพัฒนาครูปฐมวัย ผลการดำเนินกิจกรรมได้ระดับ     
ดีเลิศ หลักฐานเอกสารประกอบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี มุมส่ือห้องเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆ 

6. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา กิจกรรมการมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผลการดำเนิน
กิจกรรมได้ระดับดีเลิศ หลักฐานเอกสารประกอบได้แก ่ แผนปฏิบัต ิการประจำปี  การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครอง ภาพกิจกรรมต่างๆ 

5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 
ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) 
3. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 

1. จัดสภาพแวดล้อม เครื่องเล่นสนามและส่ือ 
เพื่อการเรียนรู้เพียงพอ 
2. ควรจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมกำหนดและกำหนดแผนการพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 
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แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 

แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

แผนพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4) 
2. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มี 4 กิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ โดยครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา 

2. กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมีความสุข โดยครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ให้เด็กได้เลือกเล่น
เรียนรู้ ลงมือกระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

3. กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการดำเนินงานจัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

4. กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมินพัฒนาการเด็ก โดยครูมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะห์ผล 
การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 80.29 ดีเลิศ (4) 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   79.57 ดี (3) 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   81.11 ดีเลิศ (4) 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 82.87 ดีเลิศ (4) 

สรุประดับคุณภาพ 80.96 ดีเลิศ (4) 
  ผลการดำเนินงานการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คิดเป็น
ร้อยละ 80.96 บรรลุตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด (ต้ังเป้าไว้ร้อยละ 78.00) ครู
จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ โดยผู้ปกครองและผู้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ผลการดำเนินงานในมาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2562 - 2564 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.25 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 92.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 97.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 92.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.96 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.29 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 79.57 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.11 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.87 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยใช้

โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญมี 4 กิจกรรม  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
1. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  

กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ ผลการดำเนินกิจกรรมระดับดีเลิศ หลักฐาน
เอกสารประกอบได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผลหลังการ
สอน บันทึกการนิเทศห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กเล่นและปฎิบัติอย่างมีความสุข ผลการดำเนินกิจกรรมระดับดี หลักฐานเอกสาร
ประกอบได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผลหลังการสอน  แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่ือ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนผลงานนักเรียนภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

3. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
กิจกรรมห้องเรียนดีมีคุณภาพ ผลการดำเนินกิจกรรมระดับดีเลิศ หลักฐานเอกสารประกอบได้แก่ แผนการ
จัดประสบการณ์ บันทึกการนิเทศห้องเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียน /ส่ือเทคโนโลยี 
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4. รายงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

กิจกรรมพัฒนาเด็กตามสภาพจริง นำผลมาประเมินพัฒนาการเด็ก ผลการดำเนินกิจกรรมระดับดีเลิศ 
หลักฐานเอกสารประกอบได้แก่แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผลหลังสอน บันทึกการประเมิน
พัฒนาการเด็ก บันทึกการประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย แฟ้มผลงาน/ช้ินงานเด็ก 

5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนาการสอน  
จัดกิจกรรมให้สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข และประเมินผล
เด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

1. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม้ากขึ้น 
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านอย่างหลากหลาย และพัฒนาเครื่อง
เล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 

 
แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 

แผนพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน
กับโรงเรียน ชุมชนและองค์กรที่เกี ่ยวข้องในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ให้มี
คุณภาพ 

แผนพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน อย่างหลากหลาย มีพื้นท่ี
แสดงผลงานนักเรียน และจัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพียงพอ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 การศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 
ระดับดี 

ร้อยละ 78.00 
ระดับดี 

ร้อยละ 78.55 
ระดับดี 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับดี 
ร้อยละ 75.00 

ระดับดี 
ร้อยละ 79.17 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.34 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ระดับดี 
ร้อยละ 75.00 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.40 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.29 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ระดับดี ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 80.96 

ระดับดีเลิศ 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 80.29 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับดี 
ร้อยละ 79.57 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 81.11 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ระดับดี 
ร้อยละ 78.00 

ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 82.87 

สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี   (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.  ระดับคุณภาพ : ดี (ระดับ 3) 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตร
ส่ือมวลชนศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนท้ังระบบแบบบูรณาการ ครูผู้สอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปญัหา
เป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่าน การเขียนในระดับประถมของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการคัดกรอง
นักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามกระตุ้น คำถามนำเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนสี
ขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ในรูปแบบโครงการ
ต้นกล้าคุณธรรมตามรอยตถาคต กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมือง เน้นให้ผู ้เรียนมีวินัย ซื ่อสัตย์ 
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมลูกเสือจราจร กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และมีระบบ
การแนะแนว การดูแลส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนด้วยโครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียน เป็นต้น 
  

 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ อยู่
ระดับดีตามเกณฑ์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามวัย อยู่ในระดับดีเย่ียม 

3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับดี 
4) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

เรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป มากกว่า

ร้อยละ 71 
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป  
 2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เน้นการไหว้ท่ีเป็นแบบอย่างได้  

3) นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 4) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและสุขภาวะทางจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ 

5) นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3. ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ันสามารถเขียนส่ือความได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งนำแนวคิด ทฤษฎีจากการเรียน
หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเพื่อรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อจบปีการศึกษา 
นักเรียนเรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเอง และมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด กล่าวคือ ผู้เรียนมี

ความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที ่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื ่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด ยอมรับใน
กฎกติกา มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ยิ้มง่าย ไหว้สวย มี
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ความสำรวม สุภาพ รวมถึงมีความเข้าใจเรื ่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  มีความ
ตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัล pentel Award การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั ้งที ่ 51 ณ กรุงโตเกียว    
ประเทศญี่ปุ่น 

2. รางวัลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุก
คน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 – 2564 
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.16 

บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ           

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 73.37 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 79.11 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับ 4 ดี 

ร้อยละ 70.00 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 74.25 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 78.47 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 55.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 56.51 

สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 83.19 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 87.22 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 96.20 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 91.50 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 81.84 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 87.95 

บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดีเลิศ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) หน้า 33 

 
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ           

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 84.03 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.49 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.25 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.46 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 60.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 69.66 

สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 95.95 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

  ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 86.81 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.85 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 90.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 96.73 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 93.25 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 71.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 76.93 

บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ           

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 75.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.30 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 75.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 79.74 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับ 3 ดี 

ร้อยละ 75.00 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.16 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.07 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 71.00 

ระดับ 3 ดี 
ร้อยละ 73.41 

สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.35 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 29.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

  ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.76 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.12 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.58 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.83 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.27 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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4. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ (ระดับ ดี) 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดคำนวณระดับดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ควรพัฒนา
ความสามารถดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

2. ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ตามวัย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนช้ัน ป.1 - ม.3 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามวัยระดับดี 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

3. นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมช้ัน ป.1 - ม.3 ระดับดีขึ้นไป 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนเกือบทุกคนนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตามเกณฑ์ช่วงช้ันระดับดีเยี่ยม 

4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารช้ัน ป.1 - ม.3 ระดับดีขึ้นไป 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนเกือบทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารตามเกณฑ์ช่วงช้ันระดับดีเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

5. ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉล่ียของนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไป    
ทุกวิชาสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ค่าเฉล่ียของนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2563 - 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไป   
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ
และวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แต่ควรเสริมความรู้และทักษะวิชาการงานฯ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

6. ผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 - 2564 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

 
จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนรวมเฉล่ีย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าคะแนนรวมเฉล่ีย ปีการศึกษา 
2563 
 

7. ความพร้อมในการศึกษาต่อ
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 - 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่าร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนต่อสายสามัญและ
สายอาชีพ สูงกว่าการออกไปประกอบอาชีพ 

ปี 2563 ปี 2564

52.75 52.94

ศึกษาต่อสายสามัญ ศึกษาต่อสายอาชีพ ประกอบอาชีพ
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี 
อย่างไรก็ตาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ควรพัฒนาความสามารถดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

9. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย ระดับดีเย่ียม ในระดับประถมศึกษามีจำนวนมากกว่าร้อยละ 95 และระดับ
มัธยมศึกษามีจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

10. ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีส่วนรว่มในวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย 
ปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในวฒันธรรม  ประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาไทยในทุกระดับช้ัน มีผลการประเมินมากกว่า ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

11. ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลายใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลายในสถานการณ์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนร้อยละ 80 ท่ีมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและความหลากหลายในสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับดีเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

12. สุขภาวะทางร่างกายและ
สุขภาวะทางจิตสังคม 

ร้อยละของนักเรียนท่ีสุขภาวะทางร่ายกายและสุขภาวะทางจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ 
ปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางร่ายกายและสุขภาวะทางจิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์ในทุกระดับช้ัน มีผลการประเมินมากกว่า ร้อยละ 95 

13. ตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วน
ร่วนอนรุักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพฒันา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีมีความตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในทุกระดับช้ัน มีผลการประเมินมากกว่า 
ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึน้ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
4. เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
วินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ มี
คุณธรรมตามรอยตถาคต ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

1. ผลสัมฤทธิ ์จากการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2. พัฒนาผู้เรียนในด้านการนำเสนอ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า 

แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
แผนพัฒนาท่ี 1 ปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยการจัด

กิจกรรมท่ีกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
แผนพัฒนาที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4) 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีคำส่ังแต่งต้ังหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับช้ัน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยมีโดยการสำรวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 

3.  ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

ระดับ 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที ่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี 

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี 

สรุประดับคุณภาพ ดี ดีเลิศ 
ผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดังนี้  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
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ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิไทยรัฐ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 
 ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้  เป้าหมายใน
กระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ โรงเรียนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดี ดังนี้ โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโรงเรียน นักเรียนและเยาวชนของสังคมให้มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาที่ 4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป้าหมายใน
กระบวนการบริหารจัดการ ระดับดีเลิศ ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ โรงเรียนส่งเสริม
ให้ครูได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัด วิชาที่รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี 

ประเด็นพิจารณาท่ี 5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดี ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ระดับดีเลิศ ดังนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ ดูแลอุปถัมภ์และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากมูลนิธิไทยรัฐส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ เป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการ ระดับดีเลิศ ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและท่ัวถึง 
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ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้ 
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ระดับ

จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด

นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท เล่มนวัตกรรมการ
บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โครงการ “ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและน้อม
นำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 

3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
คลิป VDO ส่ือสร้างสรรค์ การบริหารจัดการการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 

4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานที่เป็น  
Best Practice การบริหารจัดการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 

5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลออมดีเด่น สายสามัญศึกษา การ
ประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวเสาวณี   เกลี้ยงอักษร ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 

7. รองผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวกัญชพร   บุญชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
ถอดบทเรียนสำหรับผู้บริหาร การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) 
“นวัตวิถีโรงเรียนสุจริต” ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 2564 
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4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละของจำนวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพฒันาทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากแผนภูมิ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ร้อยละของเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนในการจัดการศึกษา 

3. บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษามาใช้ งาน
สารสนเทศ (Information and Application Development) พัฒนาโปรแกรม
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
    1) นำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook 
    2) สร้างช่องทางเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 

75.00

2.00

5.00

3.00

8.00 7.00 ผู้ปกครอง

อบต.

ภาครัฐ

เอกชน

ภูมิปัญาท้องถ่ิน

อื่น ๆ

0%

100%

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา
1 ครั้ง/ภาคเรียน
2 ครั้ง/ภาคเรียน
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

4. สถานศึกษากำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน 

สถานศึกษาได้ดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2) ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย จำนวน 2 ครั้ง 
3) ประชุมผู้ปกครอง จำนวน 2 ครั้ง 
4) ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ 2-3 ครั้ง 
5) ประชุมคณะกรรมการวิชาการภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
6) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7) ประชุมกลุ่มบริหารงานต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง 

5. การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึน้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถเป็น
ส่วนใหญ่ จึงทำให้การบริการจัดการด้านต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
3. ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถ
หรือคุณวุฒิทำให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

1. ควรเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
2. ควรสร ้างเคร ือข่ายความร ่วมมือกับผู ้ม ีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
แผนพัฒนาท่ี 1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
แผนพัฒนาที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4) 
2.  วิธีการพัฒนา  
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรความเป็นพลเมือง 
หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรยีน
รายบุคคล โดยนำข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย
ความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื ่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ี
ใช้ มีโครงการที ่ส ่งเสริมให้ครูได้พ ัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่ อนำความรู ้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

3.  ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

82.65 ดีเลิศ (4) 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 82.97 ดีเลิศ (4) 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 84.77 ดีเลิศ (4) 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 85.85 ดีเลิศ (4) 
5. มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

83.66 ดีเลิศ (4) 

สรุประดับคุณภาพ 83.98 ดีเลิศ (4) 

  ผลการดำเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 83.98 สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด (ต้ังเป้าไว้ร้อยละ 80.00) 

1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ทักษะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถนำ
ความรู้ที ่ได้รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตร ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่มีเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทำให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล 

2. การใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้ นักเรียนรักการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็น

แบบอย่างได้ 
4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ครูมี

การตรวจสอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ 

5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 

ผลการดำเนินงานในมาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับ 4 ดี 

ร้อยละ 70.00 
ระดับ 4 ดี 

ร้อยละ 74.80 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 77.91 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 71.34 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 76.72 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 74.69 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 70.00 

ระดับ 4 ดี 
ร้อยละ 73.34 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 87.86 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 87.42 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 86.01 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.14 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 94.57 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 89.16 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 80.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.98 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.65 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 82.97 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 84.77 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 85.85 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 81.00 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 83.66 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับรางวัลดังนี้  
1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

2) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการถอดบทเรียนสำหรับครู การคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) “นวัตวิถีโรงเรียนสุจริต” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปี 2564 

3) รางวัล นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2564 

4) รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21” ของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
แผนการจัดการเรียนการสอนและบันทึกหลังแผน ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม โครงงานนักเรียน 

แบบประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน แฟ้ม/ฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ผลการวิเคราะห์ผู ้เรียน
รายบุคคลของครูทุกคน รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู  รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แบบบันทึกการประชุม 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึน้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

1 .ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการ
ทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรโดยการ
เพิ่มเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

2. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจ มุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรส่งเสริมการผลิตสื่อและการใช้สื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเร ียนการสอนตลอดจนการกำกับ 
นิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง 

แนวทางการพัฒนา (การนำจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
แผนพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูด้านการทำงานวิจัยในเรื ่อง

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาเรื ่องหลักสูตรโดยการเพิ่ม
เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

แผนพัฒนาท่ี 2 สถานศึกษาควรส่งเสริมการผลิตส่ือและการใช้ส่ือนวัตกรรม ครูผู้สอนควรสร้าง
ส่ือประกอบการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ช้ิน มีการกำกับนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ดี ดี ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ           

75.00 80.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75.00 79.74 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75.00 80.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80.00 82.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 71.00 73.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80.00 83.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

36.00 29.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

  ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 80.00 82.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 83.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 82.58 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80.00 83.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

80.00 82.27 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 82.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

80.00 82.97 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80.00 84.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

80.00 85.85 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 83.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 

 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไป

วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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การศึกษาของสถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม ได้ดังนี้ 
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 920 คน 

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การ 
ประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้นำแผนไปเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สามารถ
จัดทำโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตาม ประเมิน รายงานผลและนำผล
การประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 

มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมชุมนุม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเสริมสร้างวินัยและ
คุณลักษณะ 12 ประการ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการทำวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียนและนำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายตามสถานศึกษากำหนด แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีคะแนนเฉลี ่ยลดลงในทุกรายวิชา ผู ้เร ียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ผู ้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมได้ ผู ้เรียนมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ผู ้เรี ยนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมเป็นไปตาม
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เป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งเห็นได้จากความ ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข รวมท้ัง
กิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย ชุมนุมกีฬา ทำให้นักเรียนได้ออกกำลัง กายอยู่เป็น
ประจำ จนส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

1.มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียน 
2. มีสื ่อการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายและสนองต่อการ
เรียนรู้ของเด็กได้ตามความสนใจ 
3. ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
4.  มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครูและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้อฃถิ่น 
2. โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนและส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3. โครงการต้นกล้าคุณธรรม ตามรอยตถาคต 1. โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย เช่น การสวดมนต์และนั่งสมาธิในช่วงพัก
กลางวันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา    
2. วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนและมีการนิเทศติดตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้สำนักสงฆ์เนินสันติ ทำให้สะดวกในการ
ทำกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องทางศาสนา 
4. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรม  ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย มีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองด้านการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนเรียนรวมและปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ในระดับประเทศ 
2. มีส่ือ เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
3. การติดต่อประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียน 

5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. บุคลากรทุกท่านได้รับการนิเทศภายในเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน 

6. โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็น
ทุน 

1. ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง มีทักษะในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย 

7. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 1. คณะครู นักเรียนให้ความร่วมมือ ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ
อาคารและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
2. ผู้บริหาร คณะครูและผู้รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล 
ตรวจสอบ เป็นระยะ ๆ 

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง       
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

9. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยใช้รูปแบบพหุ
ระดับ 

1. ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
ดำเนินโครงการทักษะการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน  
และนักเรียน) 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

10. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา
อย่างมีสติ 
2. นักเรียนสามารถสรุปและนำเสนอรูปแบบความคิดจาก
เรื ่องที่อ่าน ฟัง ดู พูดและเขียนให้ผู ้อื ่นเข้าใจความคิดของ
ตนเองได้ 

11. โครงการอาหารกลางวัน 1. สถานศึกษาได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
ไทยรัฐและเทศบาลตำบลเนินสันติ 

12. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  School) 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยก
ขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. นักเรียนเห็นความสำคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการ
ลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
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3. นักเรียนและครูมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาด้วยกิจกรรม (3Rs) การลด 
การใช้ซ้ำและคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

13. โครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียน 1. นักเรียน บุคลากร และชุมชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ 
2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ท้ังด้านการเรียนการสอน และการทำงาน 

14. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการทำวิจัยเบื้องต้น 
2. คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาดำเน ินการว ิจ ัยเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนและสามารถนำผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

15. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริต) 

1. นักเรียนมีความสำนึกท่ีจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็น
เยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรักชาติ 
2. เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา 
ชุมชน ในความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูก
ทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาให้ส่ิงเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชน
เป็นส่วนร่วมได้ 

16. โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 1. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ส่งเสริมบุคลากรครูให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
2. สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและมี
กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
3. บุคลากรในโรงเรียนได้ร ับการนิเทศ ประชุม  อบรม 
สัมมนา เกี่ยวกับงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้
มาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17. โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1. ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. ครูใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ อำนวยความสะดวก ใช้
เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

18. โครงการพัฒนาการบริหารสู่มาตรฐานสากล 1. ผู ้บริหารปฏิบัติตนต่อคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และมีการสร้างขวัญกำลังใจ กระตุ้นครู 
และบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ ในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนอยู่เสมอ 
2. คณะครูและนักเรียนทุกห้องเรียนรับผิดชอบทำความ
สะอาดโรงเรียนตามบริเวณท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจำ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

3. คณะครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถจนประสบผลสำเร็จ 
4. โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามอย่าง
เป็นระบบ คณะครูสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
การเรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คำส่ังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ท่ี  70/2564 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)      
ปีการศึกษา 2564 
 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ งคือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพทุกระดับและประเภทการศึกษาให้สถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  (บ้านเนินสันติ) ปีการศึกษา 2564  ดังนี้  

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
  1. นายชำนิ   ชุ่มจันทร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       ประธาน 
  2. นายเสกสรร   พรหมศิริ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น)   กรรมการ 
  3. นางเวียงจิต   จินาทิตย์ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตัวแทนศิษย์เก่า)       กรรมการ 
  4. นางกัลยา   อินทนาพาง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ผู้แทนชุมชน)       กรรมการ 
  5. พระครูธรรมธร ทนงศักดิ์ โกสโล  

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตัวแทนพระภิกษุ)        กรรมการ 
  6. นายนิยม  นุ่นแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 
  7. นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร ผู้อำนวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  
  8. นางพรทิพย์ มงคล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)     

     ❖ มีหน้าท่ีในการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เห็นชอบการ
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา แนะนำและนิเทศคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1. มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการ
คิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

1. นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร 
2. นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล 
3. นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
4. นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
 

1. นางนุชรินทร์      ธรมีฤทธิ์ 
2. นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน 
3. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
4. นางสาวปาวิตรา เสริฐพันนึก 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร 
2. นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร 
3. นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล 
4. นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
5. นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
 

1.นางนุชรินทร์      ธรมีฤทธิ์ 
2.นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
3.นางสาวเสาวรส   เฉลิมชนม์ 
4. นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

1. นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร 
2. นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล 
3. นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
4. นางนัดดา  เพ็ชรคีรี 
5. นางสาวกชกร  เรืองสังข์ 
 

1. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์ 
2. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
3. นางสาวเสาวรส   เฉลิมชนม์ 
4. นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก 
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     ❖ มีหน้าท่ีในการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
วางแผน ประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
นิเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครบถ้วนประเด็น ต่างๆ ดังนี้  

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ ่งค ุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของ

สถานศึกษา 
3. ระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. การรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
  7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรกัษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ 
2. นางสาววราภรณ์   สุดใจ 
3. นางจันทนา สวัสด์ิละคร 
4. นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ 
5. นางสาววราภรณ์   สุดใจ 
6. นางสาวยุพาวรรณ แก้วนิ่ม 
7. นางสมจิตร พลยมมา 
 
 

1. นางพรทิพย์   มงคล 
2. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ 
3. นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี่ยม 
4. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา        

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเม ินผลการประ เมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

1. นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร 
2. นางอัธยา   กาญจนดิษฐ์ 
3. นางกรนิภา   สังศรีสุข 
4. นางสาววิมลมาส   น้อยมุข 
5. นายปุณณ์ศิลป์   สายจันทร์ 
6. นายชัยยันณ์   พักด ี
7. นายเจษฎา   บุญช่วย 
8. นางพรทิพย์   มงคล 

1. นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
2. นางสาวศิริวรรณ วรรณนิยม 
3. นางสถาพร   บุญช่วย 
4. นายนัฐพร   สมบุญ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. นางสาวสุพิชญา สง่า 
2. นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
3. นางสาวอิสรีย์  ภักดีภัสร์สกุล 
4. นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล 
5. นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา 
6. นางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี 
7. นางสาวกัญญารัตน์ พรหมพิชัย 
8. นางสาวศิริณา ขันชุลี 
 

1. นางจิรายุ พรหมเจริญ 
2. นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค 
3. นางสาววราภรณ์ สุดใจ 
4. นางสาวพรทิวา สุขหญีต 
 
 
 

 
          ❖ มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วางแผน ประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา นิเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครบถ้วนประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. ระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. รายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

  
ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาดำเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนางานตาม
ระบบ PDCA ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564 จัดทำรายงานเตรียม
รองรับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดและสารณชนทราบต่อไป   
 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ส่ัง ณ วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 
            (นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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คำส่ังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ท่ี 71 / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินตนเอง  
        (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 

……………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายใน
และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น 
โรงเรียนจึงต้องจัดทำรายงานประจำปี (Self-Assessment Report: SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู ้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี สพฐ. กำหนด 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานประจำปี (Self-Assessment Report : 
SAR)  และรองรับการประเมินภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ระบบข ้อม ูลตามมาตรฐานการศ ึกษาและการประเม ินตนเองและการจ ัดทำเล ่มรายงาน                    
(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร  ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  มงคล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสมจิตร   พลยมมา         ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
6. นายนัฐพร  สมบุญ   ครู  คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวสุพิชญา  สง่า   ครู  คศ.2   กรรมการ 
8. นางสาวปัทติมา  ปรีชา  ครู  คศ.2   กรรมการ 
9. นางกรนิภา สังศรีสุข   ครู  คศ.2   กรรมการ 
10. นางสาวสรัญญา  พราหมณี  ครู  คศ.1   กรรมการ 
11. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข  ครู  คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 

2564 ของโรงเรียน ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานในรูปเล่มเอกสารพร้อมแผ่นซีดีให้
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลให้เสร็จทันเวลาท่ีเครือข่ายสถานศึกษา
ท่าแซะ 2 กำหนด 

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
ส่ัง   ณ   วันท่ี  24  พฤษภาคม    พ.ศ.  2564 

 

 
            (นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามี
การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   

 จากการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๗๗ (บ้านเนินสันติ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 ท่ีประชุมได้ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ
ข้อมูลผลงาน ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา และมิติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เพื่อเป็นเอกสารฐานข้อมูล
สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป เป็นเอกสารรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
สาธารณชนและเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 
 

 

 
                    (นายชำนิ  ชุ่มจันทร์) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

                                                         วันท่ี  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพท้ังภายใน และภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื ่อประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่งคือมีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบายแผนและ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนกำกับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมิน
คุณภาพภายใน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
            (นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น                
 2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 โรงเรียนให้บริการสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนรู ้เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์               
 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                
 3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
       การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2564 มี
จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
       กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย 
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ  การประกัน
คุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐานในการประชุม คร ั ้งที ่  ๕/๒๕๖๑ เมื ่อว ันศุกร ์ท ี ่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
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โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน   
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
            (นางสาวเสาวณี   เกล้ียงอักษร) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดี 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดี 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดีเลิศ 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดับดี 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดี 
2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดีเลิศ 
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
2.5 โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับดี 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ ระดับดี 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                ระดับดี 
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดี 
3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดี 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดี 

 
  

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
............................................................. 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดี 
2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
ระดับดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
4) มีสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดี 
7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา 
ระดับดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ระดับดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 
5) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า มีส่วนร่วนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดี 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ระดับดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับดีเลิศ 
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ภาพกิจกรรมที่แสดงผลงานดีเด่น 
ของสถานศึกษา 

รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา/ครู/นักเรียน 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรยีนดีวิถีลูกเสือ 

ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประเภท เล่มนวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ “ส่งเสรมิ สนับสนุน

การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานท่ีเป็น 
Best Practice การบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรยีน

และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับรางวัลออมดีเด่น สายสามัญศึกษา 

การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 
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รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ โครงการปลูกพลังบวกเพ่ือสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง 

สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคใต้ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 
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ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชุมพร 

ประจำปี 2564 จากท่านโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2565 

 
 

 
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประจำปี 2564 ประเภท ครูผู้สอน 
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รางวัล นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 
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รางวัล pentel Award การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ คร้ังที่ 51 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
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ครูที่ได้รับรางวัล/ เกียรติบัตร 

ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 
ระดับปฐมวัย 
1 รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการเรียนรู้

หรือประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

น.ส.สรัญญา  พราหมณี สพป. ชพ. 1 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการถอดบทเรียน

สำหรับผู้บริหาร การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) “นวัต
วิถีโรงเรียนสุจริต” ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปี 2564 

นางสาวกัญชพร   บุญชัย สพป. ชพ. 1 

3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2564 ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

นายปุณณศิลป์  สายจันทร์ สพป. ชพ. 1 

4 ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
ประเภท ครูผู้สอน 

นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอี่ยม ศธ.จังหวัด 

5 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการถอดบทเรียนสำหรับครู การ
คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) “นวัตวิถีโรงเรียนสุจริต” 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 2564 

นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอี่ยม สพป. ชพ. 1 

6 รางวัล นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 
สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เนื่องในวนัภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 

นางสาวสุพิชญา  สง่า 
นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
นางสาววราภรณ์   สุดใจ 
นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
 

สพป. ชพ. 1 

7 รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอี่ยม 
นางสาวสุพิชญา  สง่า 
นางสาวพรหมพิทักษ์  ลักษณะกุล 
นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
นางสาวอัจฉรา   ม่วงหมั่นกิจ 

สพป. ชพ. 1 
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ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 

นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล 
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