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บทสรุปของผู้บริหาร 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  

โรงเรียนดาราคาม ท่ีต้ัง 932 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โทรศัพท์ 02-391 - 2422   โทรสาร 02-381 - 4265  
E-mail: darakam2506@hotmail.com   Website: www.darakam.ac.th                                                                     
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จำนวนนักเรียน  301 คน                                               
จำนวนครูและบุคลากร  32  คน  
2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา    
2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม  ดีเลิศ ) 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
          เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา ผ่านการจัด
กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้วย STEM ศึกษา และ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จัดหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน กิจกรรม
บูรณาการ STEM ศึกษา สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
เหมาะแก่การเรียนรู้ มีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน มีการประสานงาน 
แลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้ปกครองอยู่เสมอผ่านทาง                
Line Application มีการติดต่อ และประสานงานต่างๆกับ
ชุมชน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ครูผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น เข้าร่วมอบรมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) , ศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร , สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อพัฒนาตนเอง 
และนำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม     

เสริมประสบการณ์อยู่เสมอ 

คุณภาพของเด็ก 
      พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนอนบุาล
ให้มีพื้นฐานตามวัย 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      - 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      เด็กนักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย 
สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ 
แสดงความคิดและจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เรียนหรือเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามหน่อยต่างๆท่ีได้กำหนดไว้ มีการประเมินพัฒนาการ
เป็นรายบุคคลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา ทำการวิจัยในช้ันเรียน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      - 
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2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม  ดี ) 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนจึงมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์           

และกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนดาราคามได้
ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ในการติดตามและพัฒนาการ          
จัดการเรียนรู้  
            2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างโดยมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีอัตลักษณ์ตามท่ีโรงเรียน
กำหนด 

  3. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมใน 
การทำกิจกรรมต่างท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ       
บนพื้นฐานความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและ               
รักษาความเป็นไทย 
             4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารและสามารถใช้เทคโนโลยีใน            
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองท่ีปรับเข้ากับสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด 19  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             1. สถานศึกษายังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) , สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ,                
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 
(เอกมัย) เป็นต้น 
  2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น                    
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง          
การประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ 

คุณภาพของผู้เรียน 
            1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
และผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์
อย่างยั่งยืน 

 2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้ 
วิจารณญาณในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือได้อย่างปลอดภัย 
            3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถด้าน           
การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ใน 
การส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 
            4. พัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้ ให้กับ
ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด และผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้
อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
 5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
ริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          1. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับเครือข่ายของโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง 
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี           
ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ        
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล                     
การดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการศึกษาโดยโรงเรียนได้
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
        ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการทํา MOU ร่วมกับ 
สสวท. ได้จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูในด้านการใช้ส่ือ             
การผลิตส่ือการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบ
โรงเรียน STEM Education และให้ความรู้ด้านการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  
โดยการทํา PLC ร่วมกัน รวมทั้งครูได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา         
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
         ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการ Coaching and mentoring ครูได้ร่วมกันผลิตส่ือ
การเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ “ส่ือบูรณาการ” 
ส่ือนี้จะบูรณาการได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ี
สามารถสัมผัสและจับต้องได้เป็นการกระตุ้นความสนใจ                 
ของผู้เรียน ส่ือนี้เกิดจากครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีผู้เรียนไม่ให้
ความสนใจด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนขาดทักษะ  
กระบวนการคิด ไม่พยายามใช้ความคิด เมื่อพบแบบทดสอบท่ี
สลับซับซ้อน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
        ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 

 

 
3. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
  - ภาคผนวก 
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4. จุดเด่น 
         4.1 โรงเรียนดาราคามได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง           
โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายมีผลสำเร็จชัดเจน ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดี ช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม 
         4.2 โรงเรียนดาราคามได้ทำ MOU กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)            
ในการติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนผู้เรียนมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และกระบวนการวิทยาศาสตร์  
         4.3 นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความมั่นใจกล้าแสดงออก  
อย่างเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
         4.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง      
 
5. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1 - ป.3 นั้นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาในด้านการนำเสนอ การอภิปรายและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเหมาะสม พัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับ ช้ัน ป.5 - ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้านเจตคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ในเรื่อง 
การคิดวิเคราะห์ การอ่านจับใจความของเรื่อง/เนือ้หาท่ีอ่านให้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้าน 
การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการส่ือสารกับครูชาวต่างชาติได้ 

 
6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
          6.1 ดำเนินการโครงการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          6.2 ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการทำงาน  
          6.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศโดยการให้ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ   
ท่ีสนับสนุนครูชาวต่างชาติในการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะด้านการส่ือสารและคุ้นเคยกับการใช้
ภาษาอังกฤษ 
         6.4 บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เพิ่ม
กิจกรรมท่ีสามารถให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบส่ือเทคโนโลยี ท่ีช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี เช่น ช่องทาง  YOUTUBE หรือใช้แอพพลิเคช่ัน
ต่างๆ ในการช่วยการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 6.5 จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นในการริเริม่และ 
การสร้างนวัตกรรมต่าง  ๆโดยความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 6.6 นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำผลท่ีได้มาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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 6.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น มีการระดมทุนเพื่อจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 6.8 ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างช้ินงาน การสร้างส่ือ                         
และนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการใช้กระบวนการวิจัย กระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางาน หรือ
ช้ินงานให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา พร้อมท้ังขยายผลแก่สถานศึกษาอื่นๆ  
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในองค์กร 
 

 
 
 
ลงช่ือ      

(นางนุชนาฏ  เจริญสุข)  
      ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม  
 วันท่ี  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือสถานศึกษา :  โรงเรียนดาราคาม   
ต้ังอยู่เลขท่ี 932  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
รหัสไปรษณีย์ 10110  
โทรศัพท์ : 02-391-2422    
โทรสาร : 02-381-4265                        

          E-mail : Darakam2506@hotmail.com   
          Website : www.darakam.ac.th  พื้นท่ี 6 ไร่ 3 งาน                              

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ประวัติโรงเรียนดาราคาม 
 โรงเรียนดาราคามเดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านกล้วย”  เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียน                  
เมื่อวันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 183 คน ครู 18 คน คน ได้ฝากเรียนที่โรงเรียน
สายน้ำทิพย์ เมื่อสร้างอาคารเรียนหลงัแรกเสรจ็จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2506 
 ฯพณฯหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะน้ัน ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดาราคาม” 
เพ่ือให้เข้าชุดกับหมู่อาคารในบริเวณท้องฟ้าจำลอง ดาราคาม จึงหมายถึง “บ้านดาว” นับจากน้ันเป็นต้นมาจึงถือว่าวันที่ 3 มกราคม 
เป็นวันกำเนิดโรงเรียน 
 ต่อมาปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนดาราคามเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ             
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จนถึงปี พ.ศ. 2546 
 ในปีพ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการ มกีารจัดระเบียบบริหาร
ราชการและแบ่งส่วนราชการใหม่ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนดาราคามจึงข้ึนตรงกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 (สพท.กทม. เขต1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ในปีพ.ศ. 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โรงเรียนดาราคามจึงข้ึนตรงกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร (สพป.กทม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  

 
 
 
 
 

mailto:Darakam2506@hotmail.com


8 
 

คำขวัญของโรงเรียน 
สุขภาพดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิทยา 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
“เยาวชนที่ดี  คือ  ทรัพยากรอันมีคุณค่าของชาติ” 

 

สีประจำโรงเรียน 
ฟ้า - ขาว  หมายถึง  ท้องฟ้าและปุยเมฆ 

 

อักษรย่อ 
ส.ร.ค. 

         ส.  ย่อมาจากกรมสามัญศึกษา  ซึ่งเดิมโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัด 
    ร.  ย่อมาจาก  ดารา  แปลว่า  ดาว , ดวงดาว 
                 ค.  ย่อมาจาก  คาม   แปลว่า  บ้าน , หมู่บ้าน 
 

ตราประจำโรงเรยีน 
 
 

 
 
 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
        ผู้อำนวยการโรงเรียน:  นางนุชนาฏ  เจริญสุข 
 โทรศัพท์:  0620483868    E-mail:  Kruor.dj3050@gmail.com   
 วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท    สาขา  ศษ.ม (บริหารการศึกษา) 
        ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  1  เมษายน  2562  จนถึงปัจจุบัน   
 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  301 คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  301  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 3 ขวบ 1 6 4 10 10 

อ.2 1 5 6 11 11 

อ.3 1 5 7 12 12 

รวม 3 16 17 33  

ป.1 2 15 25 40 20 

ป.2 2 18 18 36 18 

ป.3 2 26 20 46 23 

ป.4 2 16 24 40 20 

ป.5 2 22 12 34 17 

ป.6 3 40 16 56 19 

รวม 13 137 115 252  

การศึกษาพิเศษ 1 12 4 16 16 

รวม 1 12 4 16  

รวมทั้งหมด 17 165 136 301  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ครูประจำการ  (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ตำแหน่ง/              
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหน่ง 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

1. นางนุชนาฏ เจริญสุข 57 34 ปี 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
/ผู้อำนวยการชำนาญ

การพิเศษ 

ปริญญาโท     
ศศ.ม. 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหารการศึกษา - 140 ช่ัวโมง 

2. หม่อมหลวงนันทาวดี  แก่นณรงค์ 58 
 

34 ปี 
 

 ครู/ครูชำนาญการ 
ปริญญาตร ี

ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต 

คหกรรมศาสตร์ 
สาขา ผ้า และเครื่อง

แต่งกาย 

คณิตศาสตร์ ป.5 ,  
การงานอาชีพ ป.6 , 

จริยธรรม 
160 ช่ัวโมง 

3. นางฉวีวรรณ  ทัศนวิญญ ู 57 29 ปี ครู/ครูชำนาญการ 
ปริญญาตร ี

ค.บ. 
ครุศาสตรบัณฑิต 

การอนุบาลศึกษา 
คณิตศาสตร์ ป.3 , 

การงานอาชีพ ป.4 , 
จริยธรรม 

160 ช่ัวโมง 

4. ว่าท่ี ร.ต.หญิงจรัสรัศมิ์  วาสนาทิพย์ 34 
8 ปี  

10 เดือน 
ครู  

ปริญญาตร ี

ศษ.บ. 
การประถมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ช้ัน ป.4 - ป.6 

 

174 ช่ัวโมง 

 

5. นางสาวนิตย์ธิวรรณ  ยงยศ 28 
4 ปี 11 
เดือน 

ครู  

ปริญญาตร ี

ค.บ.  

ครุศาสตรบัณฑิต 

ชีววิทยา 
 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ภาษาไทย  ป.4 - ป.5 172 ช่ัวโมง 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ตำแหน่ง/              
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหน่ง 
จำนวนคร้ัง/ช่ัวโมง
ที่รับ การพัฒนา/ป ี

6. นางศิรินทิพย์  จารุธนศักดิ์กูร 42 11 ปี 9 เดือน  ครู/ครูชำนาญการ 
ปริญญาตร ี

วทบ. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี ป.1 - ป.6 , 
สังคมศึกษา ป.5 ,  

หน้าท่ีพลเมือง ป.5 ,              
ประวัติศาสตร์ ป.5 ,                
การงานอาชีพ ป.5 ,         

จริยธรรม 

172 ช่ัวโมง 

7. นางสาวนันทิตา  ไชยสิทธิโสภณ 33 9 ปี 7 เดือน ครู  
ปริญญาตร ี

ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต 
ศึกษาปฐมวัย 

จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ , ส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 โดยใช้
กิจกรรม STEM ศึกษา 

อนุบาล 3 

174 ช่ัวโมง 

8. นางสาวกนกวรรณ  ชะวาลา 34 7 ปี  ครู  
ปริญญาตร ี

ศศ.บ 
ดนตรีไทย  

สังคมศึกษา ป4 , 
ประวัติศาสตร์ ป.4 ,               
การงานอาชีพ ป.4 , 

สุขศึกษา ป.4 ,           
ทัศนศิลป ์, ดนตรี-นาฏศิลป์ 

ป.4 -6 

172 ช่ัวโมง 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ตำแหน่ง/              
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหน่ง 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับ การ
พัฒนา/ป ี

9. นายปรีชา  ศรีซองเชศ 30 4 ปี 9 เดือน ครู  
ปริญญาตร ี

ค.บ.  
ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 , ป.6 160 ช่ัวโมง 

10. นางสาววันเพ็ญ  เดชจร 28 4 ปี 5 เดือน ครู  

ปริญญาตร ี

กศ.บ. 

การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6   172 ช่ัวโมง 

11. นางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐสุข 32 7 ปี 8 เดือน ครู  
ปริญญาโท 

ศศ.ม. 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.6 ,  
สังคมศึกษา ป.6 , 
ประวัติศาสตร์ ป.6 

หน้าท่ีพลเมือง ป.6 , 

172 ช่ัวโมง 
 

12. นางสาวอรกัญญา แมมขุนทด 27 3 ปี 6 เดือน ครู 

ปริญญาตร ี

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ ป.1-3 

, สังคมศึกษา ป.2 , 

ประวัติศาสตร์ ป.2 
172 ช่ัวโมง 

13. นางสาวจิรณัฐษา ขุนทอง 30 3 ปี ครู 
ปริญญาตร ี

ค.บ. 
ครุศาสตรบัณฑิต 

การศึกษาพิเศษ 

การกระตุ้นพฒันาการ
เฉพาะต้องการของนักเรียน

แต่ละประเภท 
ช้ันการศึกษาพิเศษ 

160 ช่ัวโมง 
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จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 

 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ตำแหน่ง/              
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหน่ง 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับ การ
พัฒนา/ป ี

14. นางสาวณัชชากัญญ์  จิตรารักษ์ 37 4 ปี 8 เดือน ครู 

 ปริญญาโท 

ค.ม. 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตร       
และการสอน 

ภาษาไทย ป.4 ,         

สังคมศึกษา ป.1 , ป.3 , 

ประวัติศาสตร์  

ป.1 , ป.3 - ป.4 , 

การงานอาชีพ ป.6 , 

ภาษาอังกฤษ ป.3 

160 ช่ัวโมง 

15. นางสาวสุชัญญา  เกตุธานี 28 4 ปี ครู  

ปริญญาตร ี

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ป.1- ป.2 172 ช่ัวโมง 

16. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจสิริเลิศ 39 9 ปี 4 เดือน ครู  
ปริญญาตร ี

ศษ.บ. 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ป.1-6 
48 ช่ัวโมง 

17. นายศรชัย  บัวเกษ 29 1 ปี 7 เดือน ครูผู้ช่วย 

ปริญญาตร ี

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1- ป.3  160 ช่ัวโมง 
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   ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวนงลักษณ์ สวัสดี 45 9 ปี 1 เดือน 

ปริญญาโท 

ค.ม. 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทยป.1-2 
, การงานอาชีพ  

งบขาดแคลนขั้นวิกฤติ 

สพป.กทม. 

2. นางสาวนฐอร  สารคำ 43 3 ปี 4 เดือน 

ปริญญาตร ี

ศษ.บ. 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

การประถมศึกษา 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน

โดยใช้กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  
สำหรับเด็กปฐมวัย 

งบขาดแคลนขั้นวิกฤติ 

สพป.กทม. 

3. นางภาพร  สกุลวิริยบุตร 58 27 ปี 
ปริญญาตร ี

ศษ.บ. 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
6 กิจกรรมหลัก , สำหรับเด็ก

ปฐมวัย/อนุบาล 

งบขาดแคลนขั้นวิกฤติ 
สพป.กทม. 
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พนักงานราชการ 
 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1. นายณรงค์ฤทธิ์  มัธยม 36 15 
ปริญญาตร ี

คบ. 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ดนตรีไทยศึกษา ดนตรี ป.1- ป.3 , ศิลปะ ป.3 สพป.กทม. 

2. นางสาวพิมพ์ลดา  วิสิทธิ์กาศ 31 1 ปี 6 เดือน 
ปริญญาตรี  

บช.บ 
การบัญชี การศึกษาพิเศษ , อนุบาล สพป.กทม. 
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  สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ  ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า
ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
เอก 

สายบริหาร  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ - 1 1  - 1 - 

รวม 1  
สายการสอน 

ครูชำนาญการ - 3 3 - 3 - - 
ครู 2 10 12 - 10 2 - 
ครูผู้ช่วย 1  1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง - 3 3 - 2 1 - 

รวม 19  
สายสนับสนุน 

พนักงานราชการ 1 1 2 - 2 - - 
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ - 1 1 - 1 - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - - - - - 
พี่เล้ียงเด็กพิการ - 2 2 2 - - - 
นักการภารโรง/แม่บ้าน/แม่ครัว 2 5 7 7 - - - 

รวม 12  
รวมทั้งหมด 32  
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5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 โรงเรียนมีพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ี  6  ไร่  3  งาน มีอาคารสถานท่ีเพื่ออำนวยการบริการ 
 5.1 อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  
  5.1.1 อาคารเรียนหลังท่ี 1 แบบ0121 อื่นๆ ขนาด 3 ช้ัน 18 ห้องเรียน (สร้างปี 2507) 
   ห้องพิเศษ     จำนวน 4 ห้อง 
   1. ห้องนาฏศิลป ์ 
   2. ห้องดนตรีไทย 
   3. ห้องศิลปะ 
   4. ห้องศูนย์ส่ืออนุบาล 
  5.1.2 อาคารเรียนหลังท่ี 2 แบบ0121 อื่นๆ ขนาด 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน (สร้างปี 2509) 
   ห้องพิเศษ    จำนวน 2 ห้อง 
   1. ห้องการงาน 
   2. ห้องพลศึกษา  
  5.1.3 อาคารเรียนหลังท่ี 3 แบบ0121 อื่นๆ ขนาด 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน (สร้างปี 2510) 
   ห้องพิเศษ    จำนวน 5 ห้อง 
   1. ห้องพัสดุ 
   2. ห้องสมุด 
                               3. ห้องมัลติมีเดีย 
   4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
   5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  5.1.4 อาคารเรียนหลังท่ี 4 แบบ0121 อื่นๆ ขนาด 4 ช้ัน 18 ห้องเรียน (สร้างปี 2536) 
   ห้องพิเศษ    จำนวน 8 ห้อง 
   1. ห้องประชุม ช้ัน 1 
   2. ห้องธุรการ 
   3. ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน  
   4. ห้องวิชาการ 
   5. ห้องประชุม ช้ัน 2 
   6. ห้องคอมพิวเตอร์ 
   7. ห้อง E-classroom 
                               8. ห้องภาษาอังกฤษ 
 5.2 อาคารประกอบ 
  - โรงอาหาร 1 หลัง (อาคารอเนกประสงค์  แบบ 0211  อื่นๆ สร้างปี 2507) 
  - บ้านพักครู 1 หลัง (หลังท่ี3  แบบ 0303 สปช.303/28  สร้างปี 2536 ) 
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  - บ้านพักภารโรง 1 หลัง (สร้างปี 2563 เงินบริจาค)  
   - ส้วม 1 หลัง (หลังท่ี 5 แบบ 0502 สปช.602/26  สร้างปี 2529) 
  - ส้วม 1 หลัง (หลังท่ี 6 แบบ 0502 สปช.602/26  สร้างปี 2531) 
  - เรือนประชาสัมพันธ์ แบบอื่นๆ (สร้างปี 2542 เงินบริจาค) 
  - บ้านฝึกงาน  
                       (สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราคาม แบบอื่นๆ สร้างปี 2528 เงินบริจาค) 
  - โรงครัว (โรงประกอบอาหาร 1 หลัง) สร้างปี 2563 เงินบริจาค นางเจียรนัย  บุญประสงค์ 
  - เรือนพยาบาล 1 หลัง 
  - โดมอเนกประสงค์ (สร้างปี 2563 เงินบริจาค จาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
 5.3 สนามเด็กเล่น  
        - สนามเด็กเล่น จำนวน 1 สนาม   
  - สนามกีฬา จำนวน 1 สนาม   
   

6. ข้อมูลงบประมาณ 
     งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 5,535,020 งบดำเนินการ/เงินเดือน - ค่าจ้าง    5,535,020 
เงินนอกงบประมาณ    5,975,452.64  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    3,372,149.63  
เงินอื่นๆ (ระบุ) - งบอื่นๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 11,510,472.64 รวมรายจ่าย 8,907,169.63 
 
   งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  100    ของรายรับ 
   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  77.38  ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ท่ามกลางแหล่งธุรกิจใจกลาง
กรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ท้องฟ้าจำลอง สถานีขนส่งเอกมัย สถานีรถไฟฟ้า 
เอกมัย เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นประเพณีไทยภาคกลางโดยท่ัวไป 
 2) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปวช. (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ประกอบอาชีพหลัก คือ 
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 67.74 นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 90.10 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ต่อปี ประมาณ 72,000 บาท จำนวนประชากรเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 
 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง),                
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, สระน้ำบ้านกล้วย, 
ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 21, สถานีขนส่งเอกมัยและอยู่ใกล้บริเวณวัดธาตุทองได้รับ             
การส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดสะพานเขตคลองเตย สำนักงานเขตคลองเตย
และสมาคมศิษย์เก่า    
 ข้อจำกัดของโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนคลองเตย นักเรียนมาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวท่ีมี
ปัญหาแยกทางกัน นอกจากนี้โรงเรียนอยู่ติดกับสถานีขนส่งเอกมัย เสียงรถยนต์และกล่ินควันของรถยนต์จะรบกวนในเวลา   
ท่ีจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนดาราคามกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนต่อสัปดาห์  ดังนี้ 
 เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 
 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 

คณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 3 4 4 4 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 3 3 3 3 3 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 1 2 2 2 

ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1 1 1 1 1 

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 5 5 5 3 3 3 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 25 25 25 24 24 24 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

 ☺  ลส.นน. 

 ☺  ชมรม 

 ☺  Homeroom 

3 3 3 3 3 3 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2 2 2 3 3 3 

รวมเวลาเรียน/สัปดาห์ 30 30 30 30 30 30 

รวมเวลาเรียน/ปี ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง/ป ี

   
หมายเหตุ หน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด 4,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ ไม่มี อยู่ในระหว่างปรับปรุง 
   จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 15 คน ต่อวัน                         
                     คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของนักเรียนท้ังหมด 
 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน  1  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       จำนวน  1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  2  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการ  E – Classroom             จำนวน  1 ห้อง 
 
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน 72 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอนและใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 63 เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 230  คน ต่อวัน     
คิดเป็นร้อยละ 66.53 ของนักเรียนท้ังหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 9 เครื่อง 
 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องเรียน / มุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
2. ห้องศูนย์ส่ืออนุบาล 
3. ห้องสมุด 
4. ห้องมัลติมีเดีย 
5. ห้องคณิตศาสตร์ต้นแบบ 
5. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
6. ห้องปฏิบติัการอีคลาสรูม 
7. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

62 
- 
- 
- 

10 
60 
- 

60 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) 
3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
4. สระน้ำบ้านกล้วย 
5. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 
7. วัดธาตุทอง  
8. วัดสะพาน 
9. สำนักงานเขตคลองเตย 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน                 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  6.1 นักศึกษาทันตแพทย์ จากมศว.ประสานมิตรให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก            
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ป ี
  6.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข10 สุขุมวิท ให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ป ี
  6.3 เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเขตคลองเตย ให้ความรู้ เรื่อง การท้ิงขยะให้ถูกท่ี สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 1 ครั้ง/ป ี
  6.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเนื่องใน   
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
                6.5 นายประภาษและนางสุวรีย์  รัตนพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาศิลปะ                
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
      10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

 
1. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก  
    (พ.ศ.2563 - 2567) 

 
 

2. การพัฒนานวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติ 
   ท่ีเป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอน 
   ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
   ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
   (COVID - 19) 

 
 
 

 
- สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

ผู้บริหาร  
นางนุชนาฏ  เจริญสุข 
 
 

 
- ผู้บริหารดี ศรีดาราคาม 

 
- กองทุน สุนทรเวช 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน  
1. เด็กชายจิราเมธ  กาญจนพัง 
 
 
 
 
2. เด็กชายคุณธรรม  สุขเสริม  
 
 
 

 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 
รุ่นระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
การประกวดวาดภาพระบายสี  
หัวข้อเรื่อง “วันออกพรรษา 2564” 
 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  
รุ่นระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
การประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อเรื่อง “วันออกพรรษา 2564” 

 
- บัณฑิตธรรมศึกษา 
 
 
 
 
- บัณฑิตธรรมศึกษา 
 
 

อื่นๆ……….   

ครู  
1. นางสาวกนกวรรณ  ชะวาลา 
 
 
 
 
 
2. นางสาวนันทิตา  ไชยสิทธิโสภณ 
 
 
 
 
 
 

 
- ได้รับรางวัล BKKP DIGITAL 
TEACHING AWARDS ระดับดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ผู้สร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
และนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน   
- ได้รับเกียรติบัตร ส่งคลิปวีดีโอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ 
“สุดยอดเทคนิคประถม สู่การ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ”     

 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ (เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1. โครงการบ้านดาว        
มีความดี 

1. เชิงประมาณ 
 1.1. นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
1.2. นักเรียนทุกคนมีความ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
1.3. นักเรียนทุกคนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 
1.4. นักเรียนทุกคนเห็น
คุณค่าและตระหนัก ในการ
ร่วมอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม  
2. เชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.2. นักเรียนสามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. นักเรียนทำความดีท้ังท่ี
บ้านและท่ีโรงเรียน ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 
2. ครูและผู้ปกครอง
ร่วมกันให้ดาวความดี               
แก่นักเรียน 
3. เมื่อนักเรียนได้ดาวครบ
ตามจำนวนท่ีกำหนด 
โรงเรียนมอบเกียรติบัตร
ให้นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม   
2. นักเรียนร้อยละ 90  
ได้รับเกียรติบัตรโครงการ
บ้านดาวมีความดี           
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ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

2. โครงการพัฒนา                          
กิจกรรมนักเรียน 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้           
ความเข้าใจทัศนคติท่ีดี            
ต่อนักเรียน 
2. เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน 
4. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มา
ประกอบการพิจารณาและ
ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย
ในตนเอง 
6. เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำ 
ผู้ตามท่ีดีและการทำงานเป็น
หมู่คณะ 
7. เพื่อให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

1. จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ทางศาสนา ชาติ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส           
COVID-19 
2. จัดกิจกรรมฝึกมารยาท
ไทย มารยาทชาวพุทธ
ออนไลน ์
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนออนไลน ์
4. กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน และ
อบรมผู้นำออนไลน ์
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 90  
เข้าร่วมกิจกรรม              
วันสำคัญ เช่น กิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง
ออนไลน์ เป็นต้น 
2. นักเรียนร้อยละ100 
ได้รับการฝึกมารยาทไทย
ออนไลน ์
3. นักเรียนร้อยละ 90   
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนออนไลน์        

3. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอน
ระดับช้ันปฐมวัย 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
มีทักษะในการแก้ปัญหา 
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 

1. จัดกิจกรรม STEM   
ตามแผนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส  
COVID-19 

1. นักเรียน ร้อยละ 80   
มีทักษะในการแก้ปัญหา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส  
COVID-19 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2563)  
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้        ดี 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดี 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์                            ดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดี 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดี 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน                    
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา               
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา รอบสามและรอบสี่   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.85 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.35 ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก   โดยมีค่าเฉล่ีย  99.35 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง   
เนื่องจากมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป และมีตัวบ่งช้ีได้ระดับดีขึ้นไป  
10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี นอกจากนี้สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง                     
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

 



30 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) 

 ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.74 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.16 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 10.00 9.64 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.56 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 5.00 4.95 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.46 ดี 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย  86.46   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง   
เนื่องจากสถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไปและสถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้คะแนน
ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ีจากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี นอกจากนี้สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) 

 ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก    
            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา         
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด    
  จุดเด่น 

 โรงเรียนดาราคามได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง       
โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีผลสำเร็จชัดเจนมีกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น                
โดยนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 3 และ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา ยาวนานกว่า 
30 ปี  นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก                   
อย่างเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1 - ป.3 นั้นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาในด้านการนำเสนอ การอภิปรายและการ

แลก เปล่ียนเรียนรู้อย่างเหมาะสม ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนใน
ระดับช้ัน ป.5 - ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้านเจตคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การอ่าน
จับใจความของเรื่อง/เนื้อหาท่ีอ่านให้มากขึ้น 
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ข้อแสนอแนะ 
          1. มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากขึ้น
เพิ่มกลยุทธ์ด้านการอ่าน การเขียนและการส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในระดับท่ีดีขึ้นต่อไป  
          2. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการทำงาน มีความสามารถในการทำงาน               
เป็นทีม  และควรแยกการประเมินกลุ่มผู้เรียน เก่ง อ่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
         3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการใช้ภาษา          
ต่างประเทศในการส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 
         4. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ICT                    
         5. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อครูและผู้ปกครอง ได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล  
         6. ส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญด้านภาวะโภชนาการ 
         7. การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ 
         8. นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำผลท่ีได้มาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
         9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง              
มากขึ้น  ช่วยระดมทุนทรัพยากรให้เพียงพอ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
       10. การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
       11. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น  

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการด้านสังคม                      
และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป สถานศึกษามีผล          
การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาและ 
มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและมจุีดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้านมารยาทงาม ไหว้สวย 

2. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การพัฒนาสถานศึกษาและมีความโดดเด่นใน   
ด้านประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษารวมท้ังในด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษา ในการจัดให้มี
มาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  อีกท้ัง สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา โดยมีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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3. ครูหรือผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยมีความ         
โดดเด่นในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา          
ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็ก ครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติ                      
และพัฒนาการของเด็กในทุกด้านใหม้ีระดับคุณภาพ ดีมาก 

  4. สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบ 8 ข้ันตอน ตามกฎกระทรวงท่ีพร้อม
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ต้นสังกัดประเมินคุณภาพ               
และมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับศึกษาและผลการประกันคุณภาพรอบสอง ปี 2551-2553 มีพัฒนาสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

   1. ผู้บริหารสถานศึกษายังดำเนินการด้านการจัดสรรครูเข้าสอนไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ         
เด็ก 3 - 5 ปี ควรมีสัดส่วนครูต่อเด็ก 1:10 - 15 
    2. เด็กบางส่วนมีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตไม่สมวัย คือ เด็กร้อยละ 10 ยังมีน้ำหนัก ส่วนสูง       
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักเลือกรับประทานอาหาร เช่น 

ด่ืมน้ำผลไม้แทนน้ำอัดลม เป็นต้น และควรประสานผู้ปกครองให้ดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีบ้าน          
ควบคู่กัน  

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาควรจัดสรรครูให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ โดยการประสานกับต้นสังกัดในการจัด

อัตรากำลังเพิ่มเติม หรือขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีผลิตครูเพื่อส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกสอน เป็นต้น 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์        
มีความใฝ่รู้และสามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน รวมท้ังมีความสามารถด้านการคิดและสามารถปรับตัว            
เข้ากับสังคมได้ดี  

2. ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลท่ัวไป 
สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้การประเมินตาม               
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 - 12 อยู่ในระดับดีมากทุกตัวบ่งช้ี 
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3. ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความโดดเด่นในด้าน
ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก 

4. สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบ 8 ขั้นตอนตามกฎกระทรวงท่ีพร้อม 
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ต้นสังกัดประเมินคุณภาพ      
และมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับศึกษาและผลการประกันคุณภาพรอบสอง ปี 2551 - 2553 มีพัฒนาสูงขึ้น             
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลายกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง  

2. ครูบางส่วนยังขาดประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญเฉพาะ                
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้บางด้าน เช่น การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการสอนซ่อมเสริม 
และพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า การวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

     ผู้เรียนควรได้รับการเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้            
เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ตามด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพพอใช้  โดยวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ  
มีการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำข้อมูลท่ีค้นพบมาจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการพัฒนา เช่น 
การสอนซ่อมเสริม การจัดคลินิกกลุ่มสาระ เป็นต้น  
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
            ครูบางส่วนควรได้รับการเร่งรัดพัฒนาและให้ดำเนินการ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู            
โดยการประชุมช้ีแจง ให้ครูทุกคนมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะครบทุกข้อตามเกณฑ์
พิจารณาและมุ่งเน้นเป็นพิเศษให้ครูมีการดำเนินงานด้านคุณลักษณะ 2 ข้อนี้ที่สม่ำเสมอ คือ 
               1. ให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุง                           
การจัดการเรียนการสอน 
       2. ให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับปฐมวัย 
 ด้านคุณภาพของเด็ก 

1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
กำหนด ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เด็กมีทักษะกระบวนการคิด การส่ือสาร การสังเกต การเปรียบเทียบท่ี
เหมาะสมกับวัย กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ       
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2. เด็กมีทักษะการใช้/การสนทนา ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับวัย โดยได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ  
ทุกวันกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  3. เด็กมีระเบียบวินัยในการเดิน โดยสถานศึกษาฝึกและส่งเสริมให้เด็กเดินตามเส้นทางมด      
ท่ีวาดตัวมด โดยฝีมือเด็กทุกคนตามพื้นทางเดินท่ัวบริเวณสถานศึกษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเดินภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเด็กทุกคนจะเดินตามเส้นทางตัวมดอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ท่ีอย่างหลากหลาย ได้แก่  
สถาบั น ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  (สสวท .), ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่ อการศึกษา ,              
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย), สวนเบญจสิริ เป็นต้น  
   2. สถานศึกษามีรูปแบบด้านการบริหารจัดการเป็นของตนเองโดยเฉพาะ คือ ดาราคามโมเดล  
 (DARAKAM MODEL) เป็นการบริหารจัดการโดยใช้การวางแผนในการปรับเจตคติของบุคลากรให้ยึดหลักความ
มุ่งมั่นในการพฒันาสถานศึกษา 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามรูปแบบ 

โรงเรียน STEM Education  กิจกรรมแบบ Active Learning และกิจกรรม Project Approach โดยเน้นให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์โดยตรงเรียนรู้ผ่านการเล่น และสอดแทรกทักษะการใช้ชีวิตในการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  
ฝึกให้เด็กรู้จักสำรวจ สังเกตและทดลอง โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้อย่างลงตัว 

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ        
 มีทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ ท้ัง 4 สาระ                 
มีการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามบริบทของสาระการเรียนรู้  ซึ่ งสถานศึกษาใช้กระบวนการ  PLC และ
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาครู 
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3. ครูจัดสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก 
และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ปกครองและมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย    
ตามสภาพจริงและนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
เด็กได้รับการส่งเสริมด้านการคิด การเปรียบเทียบ การสังเกต จากกิจกรรม Project  Approach 

เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้สังเกตค้นหาคำตอบ ได้ทดลอง เด็กเกิดความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อจบกิจกรรม           
เด็กสามารถนำเสนอผลงานของตนเองให้ครูฟัง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของเด็กเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและ
ผู้เรียนภายในสถานศึกษาได้เห็นความสามารถของเด็ก สถานศึกษาควรส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กทำโครงงานและนำเสนอ
ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเวทีให้ เด็กได้นำเสนอผลงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบของการจัดงานนิทรรศการ
วิชาการหรือส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสามารถของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนดาราคาม 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ดาราคามโมเดล (DARAKAM  MODEL) ให้ชัดเจน  

ด้วยการนำรูปแบบไปทดลองใช้และนำผลการทดลองใช้มาปรับปรุงพัฒนารูปแบบ พร้อมจัดทำเป็นคู่มือในการบริหารงาน 
โดยการใช้กระบวนการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์และเผยแพร่เป็นแบบอย่างในด้านการบริหารงาน
และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษาต่อไป 
 ด้านการจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูควร
พัฒนาตนเองในด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การสร้างช้ินงาน สร้างส่ือและนวัตกรรมท่ีเป็น                    
แบบอย่างท่ีดี โดยการใช้กระบวนการวิจัย นำกระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางานหรือช้ินงานให้มีความสมบูรณ์
และเผยแพร่ เพื่อเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีของครูต่อไป 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมาย มีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม จริยธรรม ทำความดีและมีระเบียบวินัย 
2. ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการส่ือสาร สามารถอภิปรายแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็นได้ ออกแบบ/นำเสนอผลงานของตนเอง ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์และมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ,  
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) , สวนเบญจสิริ เป็นต้น  

2. สถานศึกษาได้กำหนดรูปแบบในการบริหารงานเป็นของตนเองโดยเฉพาะ คือ บริหารงาน 
ตามรูปแบบ ดาราคามโมเดล (DARAKAM  MODEL)  (D = Determination เป็นการวางแผน   
A = Assignment การกำหนดผู้รับผิดชอบ  R = Relationship การสร้างความสัมพันธ์  A = Active Learning 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  K = Knowledge Transfer การถ่ายโอนความรู้  A = After Action Review การ
สะท้อนความคิดหรือ การทบทวนหลังการจัดกิจกรรม M = Management การบริหารจัดการองค์กร) 
 

ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
1. ครูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายหน่วยงาน 

ทำให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิด
แก่ผู้เรียน ครูมีทักษะทางการสอนท่ีดีขึ้นในหลายรูปแบบทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ สนุกสนานกับการเรียน           
ครูใช้ส่ือการสอนและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอบสนองกับเนื้อหาการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดและใช้วิจารณญาณ
ในการแก้ปัญหาเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ Coaching and mentoring  
ได้ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้ คือ “ส่ือบูรณาการ” เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการค้นคว้าหาความรู้  
เป็นส่ือท่ีสามารถสัมผัสและจับต้องได้เป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนและส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ผู้เรียนทุกคนมีการทำโครงงานทุกคน มีการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน/ประกวดและนำโครงงาน             
จัดนิทรรศการ ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ผลิตช้ินงานจากโครงงาน
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ควรมีการรายงานผลการศึกษาตามจุดประสงค์ของโครงงาน และการอภิปรายผล               
ให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปพัฒนาปรับปรุงซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมด้านผู้เรียนต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ดาราคามโมเดล (DARAKAM  MODEL) ให้ชัดเจน  
ด้วยการนำรูปแบบไปทดลองใช้และนำผลการทดลองใช้มาปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้น พร้อมจัดทำเป็นคู่มือใน                 
การบริหารงาน โดยการใช้กระบวนการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์และเผยแพร่เป็นแบบอย่าง       
ในด้านการบริหารงาน และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษาต่อไป 
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 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ครูได้ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเรียกว่า “ส่ือบูรณาการ"   
เป็นส่ือท่ีสามารถสัมผัสและจับต้องได้เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  ส่ือนี้เกิดจากครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ี
ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจด้านการเรียนการสอนและได้ส่งส่ือนี้เข้าประกวดจนได้รับรางวัล ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างช้ินงาน การผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการใช้กระบวนการ
ความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล พร้อมนำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กันในองค์กร (PLC) เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานหรือช้ินงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี               
(Best Practice) ของสถานศึกษา พร้อมขยายผลแก่สถานศึกษาอื่นๆ ขยายผลสู่เครือข่าย จนเกิดเป็นนวัตกรรมเด่นของ
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน  

             สภาพปัญหา 
             1. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม STEM อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ                  
ของนักเรียน ให้มีพัฒนาการท่ีดี เหมาะสมกับวัย 
             2. มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากขึ้น 
เพิ่มกลยุทธ์ด้านการอ่าน การเขียนและการส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
             3. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล              
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการทำงาน มีความสามารถใน
การทำงานเป็นทีมและควรแยกการประเมินกลุ่มผู้เรียน เก่ง อ่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
             4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 
             5. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ICT                   
(e - learning , E-book , CAI)  
             6. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อใหค้รูและผู้ปกครองได้แลกเปล่ียนข้อมูลและนำข้อมูลท่ีได้มา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะทางโภชนาการท่ีดีขึ้น  
             7. ส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญด้านภาวะโภชนาการ 
 การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ 
     8. นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำผลท่ีได้มาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
     9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น ช่วยระดมทุนทรัพยากรให้เพียงพอและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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            10. การส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
            11. การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ 
            12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 

     เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม           
จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครองและนักเรียน ดำเนินการท้ังด้านงานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานท่ัวไป มุ่งเน้น
ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญให้
ความสำคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเป็นปัจจัยสำคัญ   
นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของครูจะส่งผลให้
ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม  โดยมีการดำเนินการ 
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผล 
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 
มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

คุณภาพของผู้เรียน 

     มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

และมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนา

เด็กท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     การเพิ่มหรือขยายเครือข่ายความร่วมมือใน    

การจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ   

จัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

    เด็กบางส่วนควรได้รับการส่งเสริมด้านความ    

กล้าแสดงออกเพราะเด็กบางคนไม่มีความมั่นใจ         

ในตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

     เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย        

บอกความต้องการของตนเองได้แสดงความคิดและ

จินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบอกเรื่องราว

ต่างๆ ของตนเองได้ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและได้ 

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นอิสระ สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ เรียนหรือเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนอยู่ใน

ระดับ ดีเย่ียม 

2. ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงกว่า

ระดับชาติและมากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระท่ีมี             

การทดสอบอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ

น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

4. ผู้เรียนมีความสัมมาคารวะ และความมีระเบียบวินัย ซึ่ง

เป็นคุณธรรมเป้าหมายท่ีเช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน “ดาราคาม งามมารยาท” เป็นท่ียอมรับของชุมชน

ภายนอก 

 5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นร้อยละ 100 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมจาก              

ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

ผู้ปกครองและนักเรียน ดำเนินการท้ังด้านงานวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานท่ัวไป มุ่งเน้นผลลัพธ์

และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียน เป็นสำคัญให้ความสำคัญ          

กับคุณภาพครู เพราะครูเป็นปัจจัยสำคัญไปสู่คุณภาพของ

ผู้เรียน คุณภาพของครูจะส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม 

โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผล 

การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบท่ีสามารถตรวจสอบได้           

คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1 - ป.3 ต้องเร่งดำเนินการพัฒนา

ด้านการนำเสนอ การอภิปราย และการแลกเปล่ียน              

เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 

2. ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์

ได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.5 - ป.6 ต้องได้รับการส่งเสริม              

ด้านเจตคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม

ต่างชาติ การเล่นเกม/ไลน์ ทางโซเชียล/โทรศัพท์มือถือ 

จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอนัดีงาม 

4. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องการคิดวิเคราะห์  

การอ่านจับใจความของเรื่อง/เนื้อหาท่ีอ่านให้มากขึ้น 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      การเพิ่มหรือขยายเครือข่ายความร่วมมือใน        

การจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ    

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา           

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ            

จัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

      ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้ อนก ลับแก่ นั ก เรียน ทั น ที  เพื่ อ นั ก เรียนนำไป ใช้        

พัฒนาตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

       ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน                   

โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวน  

การคิดได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้              

ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 

       สภาพปัญหา  
 สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนเมือง แวดล้อมด้วยอาคารสำนักงานและสถานท่ีสำคัญๆ ของทางราชการ
ชุมชนรอบๆ สถานศึกษาท่ีเป็นชุมชนด้ังเดิมมีค่อนข้างน้อย ทำให้มีอุปสรรคต่อการขยายปริมาณนักเรียน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ                          
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ 
และสามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน รวมทั้งมีความ                      
สามารถด้านการคิด และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนท่ัวไป สามารถประสานงาน กับ
หน่วยงานอื่นให้มาร่วมพฒันา การศึกษาของสถานศึกษา 
จนทำผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีท่ี 7-12 อยู่ในระดับ ดีมาก
ทุกตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
      ครูมีปประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความโดดเด่นในด้านประสิทธิผล     
การดำเนินการของสถานศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบครบ 8 ขั้นตอนตามกฎกระทรวงท่ีพร้อมด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ข้อ 14 ต้นสังกัดประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษา และผลการประกันคุณภาพ
ภายในรอบสอง ปี 2551-2553  มีการพัฒนาท่ีสูงขึ้น     
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมิน ดีมาก 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นท่ีพึงพอใจ
หลายกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               
การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศท่ีอยู่ใน         
ระดับ ปรับปรุง 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
    ครูบางส่วนยังขาดประสิทธิผลของการจัด 
ประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน               
เป็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้     
ของครูบางด้าน เช่น การวิเคราะห์ผลการประเมิน        
และนำมาใช้ในการเรียนการสอนซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ               
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6) 

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 38 0 2 2 4 8 11 8 3 22 57.89 
คณิตศาสตร์ 38 0 1 1 2 7 13 9 5 27 71.05 
วิทยาศาสตร์ฯ 38 0 0 0 0 3 5 11 19 35 92.11 
สังคมศึกษา ฯ 38 0 0 0 0 0 8 9 21 38 100.00 
ประวัติศาสตร์ 38 0 0 0 0 0 6 10 22 38 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา     38 0 0 0 0 0 0 0  38 38 100.00 

ศิลปะ 38 0 0 0 0 0 2 2 34 34 89.47 
การงานอาชีพ 38 0 0 0 0 3 3 9 22 34 89.47 
ภาษาอังกฤษ 38 0 0 0 0 2 7 8 21 36 94.71 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 

 
38        

   
  0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
10 

 
25 

 
38 

 
100.00 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57.89
71.05

100.00 100.00 100.00 100.00
89.47 89.47 94.71 100.00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จำนวน
ท่ีเข้า 
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 36 0 0 2 2 4 4 5 19 28 77.78 
คณิตศาสตร์ 36 0 1 2 4 6 5 7 11 23 63.89 
วิทยาศาสตร์ฯ 36 0 0 1 0 6 4 11 14 29 80.56 
สังคมศึกษา ฯ 36 0 0 0 0 6 4 7 19 30 83.33 
ประวัติศาสตร์ 36 0 0 0 0 0 8 4 24 36 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 36 0 0 0 0 0 0 10 26 36 100.00 
ศิลปะ 36 0 0 0 0 0 0 0 36 36 100.00 
การงานอาชีพ 36 0 0 0 0 0 0 0 36 36 100.00 
ภาษาอังกฤษ 36 0 1 3 0 3 8 5 16 29 80.56 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 

 
36 
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0 
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4 
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83.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

77.78
63.89

80.56 83.33
100.00 100.00 100.00 100.00

80.56 83.33

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จำนวน
ท่ีเข้า 
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 45 0 0 0 1 2 10 11 21 42 93.33 
คณิตศาสตร์ 45 0 0 0 3 4 10 6 22 38 84.44 
วิทยาศาสตร์ฯ 45 0 0 0 5 5 12 12 11 35 77.78 
สังคมศึกษา ฯ 45 0 0 0 4 5 9 11 16 36 80.00 
ประวัติศาสตร์ 45 0 0 2 3 7 8 14 11 33 73.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 45 0 0 0 0 0 1 21 23 45 100.00 
ศิลปะ 45 0 0 0 0 0 0 4 40 45 100.00 
การงานอาชีพ 45 0 0 0 0 0 1 1 43 45 100.00 
ภาษาอังกฤษ 45 0 1 3 8 6 6 13 8 27 60.00 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 

 
45 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
1 

 
11 

 
3 

 
26 

 
40 

 
88.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

93.33 84.44
77.78 80.00

73.33

100.00 100.00 100.00

60.00

88.89

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จำนวน
ท่ีเข้า 
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 38 0 0 3 4 3 10 7 11 28 73.68 
คณิตศาสตร์ 38 0 1 4 1 8 5 6 13 24 63.16 
วิทยาศาสตร์ฯ 38 0 1 2 2 13 4 5 11 20 52.63 
สังคมศึกษา ฯ 38 0 2 3 2 6 8 8 9 25 65.79 
ประวัติศาสตร์ 38 0 3 1 4 5 8 9 8 25 65.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 38 0 0 0 0 0 1 2 35 38 100.00 
ศิลปะ 38 0 0 0 3 0 5 1 29 35 92.11 
การงานอาชีพ 38 0 0 0 3 1 5 1 28 34 89.47 
ภาษาอังกฤษ 38 0 0 0 3 4 9 9 13 31 81.58 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 

 
38 

 
0 

 
0 

 
2 

 
1 

 
3 

 
5 

 
6 

 
11 

 
22 

 
57.89 

 

 
 

73.68
63.16

52.63
65.79 65.79

100.00 92.11 89.47
81.58

57.89

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จำนวน
ท่ีเข้า 
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 31 1 0 1 4 7 7 3 8 18 58.06 
คณิตศาสตร์ 31 0 0 0 2 2 9 11 7 27 87.10 
วิทยาศาสตร์ฯ 31 1 0 1 4 10 4 3 8 15 48.39 
สังคมศึกษา ฯ 31 1 0 3 4 11 4 1 7 12 38.71 
ประวัติศาสตร์ 31 1 0 1 5 10 6 1 7 14 45.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 31 0 0 1 0 1 1 4 24 29 93.55 
ศิลปะ 31 1 1 1 6 3 7 1 11 19 61.29 
การงานอาชีพ 31 1 1 6 7 7 3 0 6 9 29.03 
ภาษาอังกฤษ 31 1 0 1 3 6 10 1 9 20 64.52 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 
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58.06

87.10

48.39
38.71

45.16

93.55

61.29

29.03

64.52

29.03

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

จำนวน
ท่ีเข้า 
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 57 4 3 5 18 4 6 2 15 23 40.35 
คณิตศาสตร์ 57 4 8 3 8 6 11 5 12 28 49.12 
วิทยาศาสตร์ฯ 57 4 6 5 13 6 9 7 7 23 40.35 
สังคมศึกษา ฯ 57 3 9 9 7 3 8 6 12 26 45.61 
ประวัติศาสตร์ 57 3 4 8 5 6 9 9 13 31 54.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57 0 0 0 0 3 3 7 44 54 94.74 
ศิลปะ 57 1 2 2 4 6 11 10 21 42 73.68 
การงานอาชีพ 57 0 0 2 0 6 8 17 24 49 85.96 
ภาษาอังกฤษ 57 4 0 1 5 14 12 9 12 33 57.89 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 

 
57 
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6 
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7 
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32 

 
56.14 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

40.35
49.12

40.35 45.61
54.39

94.74

73.68
85.96

57.89 56.14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ฯ แสดงจำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป (คน)  

ร้อยละ  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
38 36 45 38 31 57 245 

ภาษาไทย 22 28 42 28 18 23 161 65.71 
คณิตศาสตร์ 27 23 38 24 27 28 167 68.16 
วิทยาศาสตร์ฯ 35 29 35 20 15 23 157 64.08 
สังคมศึกษาฯ 38 30 36 25 12 26 167 68.16 
ประวัติศาสตร์ 38 36 33 25 14 31 177 72.24 
สุขศึกษาและพลศึกษา 38 36 45 38 29 54 240 97.96 
ศิลปะ 34 36 45 35 19 42 211 86.12 
การงานอาชีพ 34 36 45 34 9 49 207 84.49 
ภาษาอังกฤษ 36 29 27 31 20 33 176 71.84 
รายวิชาเพิ่มเติม 
(หน้าท่ีพลเมือง) 

38 30 40 22 9 32 171 69.80 

ผลเฉล่ียท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 74.85 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
โรงเรียนดาราคาม ระดับ ป.1 - ป.6  ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

65.71 68.16 64.08 68.16 72.24
97.96 86.12 84.49 71.84 69.80

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละของจํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3ขึ้นไป
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
จำนวนและร้อยละ
นักเรียนคะแนนสูง

กว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษา 100    
ด้านคำนวณ 100    
รวมคะแนน 200    
ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน 100    
ค่าเฉล่ียร้อยละของเขตพ้ืนที่ 100    
ค่าเฉล่ียร้อยละของประเทศ 100    

 
** หมายเหตุ  
        ไม่สามารถทำการทดสอบ NT ได้ 
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 47 คน) 
 

วิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ 

 

เฉล่ียร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 19 38.29 11.30 9 47.36 
ภาษาไทย 19 58.63 14.94 12 63.15 
วิทยาศาสตร์ 19 39.87 12.79 12 63.15 
ภาษาต่างประเทศ 19 42.27 21.82 8 42.10 
รวมเฉลี่ย  41.85    
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562-2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

คณิตศาสตร์ 36.15 30.53 38.29 
ภาษาไทย 51.88 57.87 58.63 
วิทยาศาสตร์ 36.40 38.17 39.87 
ภาษาต่างประเทศ 29.90 41.91 42.27 

เฉลี่ย 38.58 42.11 44.77 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562-2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่  2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2564   

 

ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560    
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด       
จัดกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนได้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหา        
ในชีวิตประจำวัน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เหมาะสมกับวัย 

2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  

• มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมการพัฒนา
เด็กอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

• ภาพกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 

• ผลงานนักเรียน 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
         จุดเด่น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย            
ท่ีสถานศึกษากำหนดมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมการเสริมประสบการณ์
ด้วย STEM ศึกษา และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

จุดที่มีการพัฒนา พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนอนุบาลให้มีพื้นฐานเหมาะสมตามวัย 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560    
นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป และปรับให้เข้ากับสถาณการณ์ในปัจจุบัน 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 นักเรียนมีความพร้อมในการพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา พร้อมเป็นสมาชิกท่ีดี                                     
ของสังคม 

  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย 2560 เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา จัดหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา และครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ครูผู้สอน 
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สภาพแวดล้อมห้องเรียนมีคว ามเหมาะสมสำหรับ       
เด็กปฐมวัยใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม      
เสริมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการรวบรวมเศษวัสดุต่างๆ ในการ
ประกอบการประดิษฐ์ช้ินงานต่างๆ ในกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

• หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 2560  

• แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 

• ภาพกิจกรรม  

• คำส่ังต่างๆ 

• วิจัยในช้ันเรียน 

• เกียรติบัตร 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น  หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จัดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ มีการใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน มีการประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้ปกครองอยู่เสมอผ่านทาง                
Line Application มีการติดต่อ และประสานงานต่างๆ กับชุมชน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ครูผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เข้าร่วมอบรมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์อยู่เสมอ 

จุดที่มีการพัฒนา  
- 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  คณะครูพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีอยู่ เสมอ เพื่ อให้ ทันกับยุคสมัยท่ีมี เทคโนโลยีใหม่ๆ              
อยู่ตลอดเวลา และนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 คณะครูสายช้ันอนุบาลมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ท่ีได้ไปจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
และถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเต็มความสามารถ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6dvv0JzhAhUI3Y8KHT80DeoQFjAHegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fipst_book.asp&usg=AOvVaw2mUflM4Ffm042C0gRJ1RhH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6dvv0JzhAhUI3Y8KHT80DeoQFjAHegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fipst_book.asp&usg=AOvVaw2mUflM4Ffm042C0gRJ1RhH
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ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม 
STEM ศึกษา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกในด้านต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การระดมความคิดระหว่างนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมกลุ่ม การคาดเดาของนักเรียนจากกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีการประเมิน
พัฒนาการเป็นรายบุคคลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทำการ
วิจัยในช้ันเรียน จัดทำแผนกิจกรรมเสริมประสบการณ์จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการท่ีครอบคลุมทุกด้าน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

• ภาพกิจกรรม 

• แบบบันทึกประเมินพัฒนาการรายบุคคล 

• วิจัยในช้ันเรียน 

• เล่มโครงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

• หลักสูตรสถานศึกษา 

• หน่วยการจัดกิจจกรมเสริมประสบการณ์ 
3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น  เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ 
แสดงความคิดและจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เรียนหรือเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามหน่วยต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้ มีการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และการทำวิจัยในช้ันเรียน 

จุดควรพัฒนา 
 - 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม STEM อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียน 

ให้มีพัฒนาการท่ีดีเหมาะสมกับวัย 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง พร้อมท้ังปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนในการเป็นพลเมืองท่ีดี ดำรงชีพด้วยความพอเพียง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดี 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดี 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดี 
  
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

กระบวนการพฒันาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ     
โดยการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้ภาษาทุกวันในวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนแต่ละวิชาจะมี
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการนำเรื่อง/สถานการณ์มาให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความ
คิดเห็น การอภิปรายร่วมกันแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีสำนวนภาษา
ถูกต้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยงัมีกิจกรรมท่องอาขยานในกิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
(การประกวดคัดลายมือ , อ่านร้อยแก้วร้อยกรอง , การเขียนเรียงความ , การแต่งกลอน , อ่านเนื้อเรื่อง)        
การเขียนไทย กิจกรรมเขียนตามคำบอก  การสอบแข่งขันคณิตคิดเร็ว กิจกรรมท่องสูตรคูณ เป็นไปตามเป้า       
ท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดี 
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1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน             
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ  ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ                  
Active Learning การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับดีขึ้นไป อยู่ในร้อยละ 87.76 เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด ในระดับ ดี 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน          

การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์แนวสะเต็ม ผู้เรียนได้ออกแบบผลงานด้วยตนเอง 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โรงเรียนดาราคามดำเนินโครงการพัฒนา 
ICT มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมอบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสสวท. นำอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบส่ือการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสารมากขึ้น เรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆได้อย่างดี เช่น ไลน์ FACEBOOK , E-MAIL , ZOOM การทำส่ือโซเชียล    
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยครูให้การแนะนำ การติดตาม รวมถึงการขยายผลกิจกรรมโครงการพัฒนาการส่ือสาร
เรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ท่ีทำให้ผู้เรียนได้รู้จักมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีและการส่ือสาร
อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีร้อยละ 84.08 เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนด  
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551 (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจัดทำแผนการเรียนรู้โดยการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และได้รับการติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) โครงการ
นิเทศภายใน และผลระดับการเรียนรู้เฉล่ียท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละ 74.72 อยู่ในระดับ ดี  
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 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพท่ีดี ผู้เรียนได้รับความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในกิจกรรมโครงการต่างๆ 
กิจกรรมชมรม เรียนรู้และนำไปสร้างผลผลิตประกอบอาชีพเสริมได้ ได้รับการร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน   
ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ อาทิ ช่างตัดผม ตำรวจ ทหารทำให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพต่างๆ มีโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าท่ีกำหนด ระดับ ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม

สถานศึกษากำหนด ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 96.33 มีค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ 
ดาราคาม งามมารยาท และเอกลักษณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย กิจกรรมประกวดวาดภาพเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
โดยบัณฑิตธรรมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลูกฝังการทำความดี 
ช่วยเหลือผู้อื่นท้ังครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ผู้เรียนได้ผลการประเมิน คะแนนเฉล่ียระดับ 3.79 
เป็นไปตามเป้าท่ีกำหนด ระดับ ดีเลิศ 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมใน       
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมห้องสมุดและวันภาษาไทย โครงการพัฒนาสาระ          
การเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันลอยกระทงในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนได้
ร่วมกันใส่ชุดไทยร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ท้ังนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน โครงการจัดจ้าง
วิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชาศิลปะพื้นฐาน โดยวิทยากรในท้องถิ่น ผู้เรียนปฎิบัติตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนจึงทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ผู้เรียนได้ผลการประเมิน 
คะแนนเฉล่ียระดับ 3.84 เป็นไปตามเป้าท่ีกำหนด ระดับ ดีเลิศ 
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ดีบนความแตกต่างและหลากหลาย ท้ังบุคคล เพศ วัย เช้ือชาติ และ
ศาสนา ได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ผู้เรียนได้ผลการประเมิน คะแนนเฉล่ียระดับ 3.82 เป็นไปตามเป้าท่ี
กำหนด ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 



61 
 

1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตดีอยู่เสมอ จากข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูล
พัฒนาการด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลภาวะทางโภชนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ
อนามัยโรงเรียนดาราคามเพื่อจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการดูแลรักษาอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 19 การจัดการช่วยเหลือครอบครัวผู้เรียนโดยการแจกข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ 
เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลโภชนาการอาหาร
กลางวันให้แก่ผู้เรียน มีการติดตามการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอ จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ผลการประเมิน คะแนนเฉล่ียระดับ 3.78 
เป็นไปตามเป้าท่ีกำหนด ระดับ ดีเลิศ 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ร่่องรอยหลักฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร      
และการคิดคำนวณ 

- แบบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน                  
และการส่ือสาร 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง               
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น                
และแก้ปัญหา 

- โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย  
- แบบประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - ผลงานนักเรียน 

1.1.4 มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
และการส่ือสาร 

- โครงการพัฒนา ICT 
- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
- การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 
- กิจกรรมการเรียนวิชาเทคโนโลยี 
- กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาการส่ือสารเรียนรู้ดิจิทัล
หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ 
- ผลงานนักเรียน 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
- โครงการนิเทศภายใน 
- มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ร่่องรอยหลักฐาน 
- รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา                                        
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                 
ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
- โครงการ English for life 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู ้
- ข้อมูลการรายการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- กิจกรรมตอนเช้า เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ 
- กิจกรรมประกวดวาดภาพวันสำคัญทางศาสนา  
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 
- ตำรวจให้ความรู้และอบรมนักเรียน 
- ภาพถ่ายนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรธรรมศึกษาช้ัน       
ตรี โท เอก 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - โครงการวันสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย 
- โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการจัดจ้างวิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชาศิลปะ
พื้นฐาน 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมใส่บาตรประจำเดือน 
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- ผลงานนักเรียนต่างๆ 

1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

- โครงการพัฒนากิจกรรมนกัเรียน 
- กิจกรรมใส่บาตรประจำเดือน 
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ 
ในรูปแบบออนไลน์  

1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม - โครงการอนามัยโรงเรียนดาราคาม 
- สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
- การติดตามนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
            จุดเด่น  

1.  ผู้เรียนจึงมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนดาราคามได้
ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการติดตามและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  

2.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างโดยมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีอัตลักษณ์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

3.  ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
บนพื้นฐานความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและรักษาความเป็นไทย 

             4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองท่ีปรับเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
           จุดที่ควรพัฒนา 
            1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
และผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างยั่งยืน 
            2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ส่ือได้อย่างปลอดภัย 
            3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 4. พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ให้กับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกำหนด และผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
 5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          1. ดำเนินการโครงการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านการยกผมสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          2. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการทำงาน  
          3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการให้ความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนับสนุนครูชาวต่างชาติในการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อผู้เรียนได้มีทักษะการส่ือสารและ
คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
          4. บูรณาการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  
เพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบส่ือเทคโนโลยี 
ท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี เช่น ช่องทาง  YOUTUBE หรือใช้
แอพพลิเคช่ันต่างๆ ในการช่วยการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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 5. จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นในการริเริ่ม 
และการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.) 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ในปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนดาราคามมีการจัดการเรียน
การสอน 2 รูปแบบ ท้ังแบบ Online และ On-site คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19  มีการประสานความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถานีตำรวจทองหล่อ, วัดธาตุทอง, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท, มูลนิธิในชุมชนคลองเตย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนใหเ้ป็นไปตาม
มาตรการท่ีกำหนดไว้ ครูมีการติดตามด้านการเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
จัดการประชุมด้วยระบบ ZOOM  
มีการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆ จัดทำจดหมายข่าว ช่องทางโซเชียล ได้แก่ FACEBOOK, เว็บไซต์ของ
โรงเรียน, LINE 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา      
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียนดาราคาม ประจำป ี

การศึกษา 2564 ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไว้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน ภายใต้อัตลักษณ์ งามมารยาท วิทยาศาสตร์เด่น  
เน้นคุณธรรม สถานศึกษาได้นำประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐานการศึกษา และวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา             
ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษา มีโครงการและกิจกรรมประกอบกลยุทธ์ ท้ังหมด 36 โครงการ ได้แก่  
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โครงการจัดซื้อวัสดุประจำปี โครงการกิจกรรม STEM ของนักเรียนระดับปฐมวัย โครงการศิลปะสร้างสรรค์เติม
พลังคนพิเศษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โครงการพัฒนากลุ่มสาระศิลปะ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการเรียนรู้สู่ประชาอาเซียน  
โครงการ English for life โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและสมรรถนะด้านพลศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนวิชาศิลปะ โครงการส่ือสร้างสรรค์พัฒนากล้ามเนื้อมือเพื่อคนพิเศษ โครงการสร้างนิสัยรัก           
การอ่าน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (ชมรม) โครงการจัดจ้างวิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชา
ศิลปะพื้นฐานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการ               
จัดการศึกษา โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี พลังงานและส่ิงแวดล้อม โครงการอนามัยโรงเรียน  โครงการ
ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน  โครงการงบเรียนฟรี 15 ปี  โครงการนิทรรศการ
บ้านดาว (Open House) โครงการทดสอบสมรรถภาพลูกเสือ - เนตรนารี โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 และโครงการพัฒนา ICT เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญมีการกำกับ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ
ดำเนินงานตามโครงการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมาอย่างต่อเนื่องครบถ้วน  
ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามท่ีสถานกำหนด 
 สถานศึกษาพัฒนาและส่งเสริมให้ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งครูเข้ารับการอบรม     
เพื่อพัฒนาตนเองกับหน่วยงานภายนอกและต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำ PLC ของครูกับ สสวท. การทำ 
MOU ระหว่างโรงเรียนดาราคามและสสวท. การพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” การใช้ส่ือ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน ครูสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจัดทำแผน IEP เพื่อใช้กับผู้เรียนเรียนรวม ครูทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมแบบ Active Learning 
และโรงเรียน STEM  
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 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีพลังงานและส่ิงแวดล้อม โครงการพัฒนาห้องเรียน สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาและหน่วยการเรียนรู้ จัดหาส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
บริหารงานและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ติดต้ังอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงกระจายสัญญาณ 
Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในสถานศึกษา เพื่อให้ครูสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้สถานศึกษายังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้
อย่างหลากหลาย เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (เอกมัย) , สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เป็นต้น 

 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร่องรอยหลักฐาน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
- รูปภาพกิจกรรม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(OBEC e - filing System) 
- ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษา (My - Office) 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รายงานการประชุม/รูปภาพ) 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน                
กิจกรรมต่างๆ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน) 
- ระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
(ปพ.5) 
- แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล   
(ปพ.6) 
- โครงการเสริมทักษะการฟังและการอ่าน 
- โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร่องรอยหลักฐาน 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 
- การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและภาษาไทย 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ - คำส่ัง 
- เกียรติบัตร 
- รูปภาพกิจกรรม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
(โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี พลังงาน                 
และส่ิงแวดล้อม) 
- รูปภาพห้องปฏิบัติการต่างๆ 
- รูปภาพอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- website โรงเรียนดาราคาม 
- Facebook ดาราคามบ้านดาว 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
(EMIS) 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
- อุปกรณ์/ส่ือมัลติมีเดียประจำห้องเรียน 
(โครงการพัฒนา ICT) 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากสสวท. เช่น Project 14 
- ส่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
- รูปภาพกิจกรรม 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 1. สถานศึกษายังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ,       
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (เอกมัย) เป็นต้น 
  2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น                    
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้อง
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กับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้           
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานและการจัดทำรายงานผล
การศึกษาโดยโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิเคราะหป์ัญหาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จุดควรพัฒนา 
 1. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับเครือข่ายของโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง 
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. นำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำผลท่ีได้มาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น ช่วยระดมทุนเพื่อจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและ       
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เช่น แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครอง   
หรือเว็บไซต์โรงเรียนดาราคาม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดี 
  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ทางโรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูสามารถนำหลักสูตรในการจัดการ

เรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ท้ังทาง
On-site และ Online  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียน 
 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการจัดการเรียนการสอน ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการทำ PLC ให้เข้าถึงปัญหาการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูจัดทำแผน IEP (Individual Education Plan) เพื่อใช้กับผู้เรียนเรียนร่วมและผู้เรียน
การศึกษาพิเศษใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นประจำ และครูทุกคนได้ทำงานวิจัยในช้ันเรียน            
ปีละ 1 เรื่อง 
 ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผลิตนวัตกรรม นอกจากนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมครูด้านการสังเกตการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ด้วยกระบวนการ Coaching and mentoring   
ให้ความช่วยเหลือครูด้านการจัดทำส่ือ ICT โดยจัดอบรมให้ครูเข้าใจและรู้วิธีการต่างๆ 
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน                 
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 จุดเด่น 
 ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่ อง สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ                 
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการทํา MOU ร่วมกัน สสวท. ได้จัดส่ง
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูในด้านการใช้ส่ือ การผลิตส่ือการสอน กา รจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                        
ตามแบบโรงเรียน STEM Education และให้ความรู้ด้านการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) โดยการทํา PLC ร่วมกัน รวมทั้งครูได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ Coaching and mentoring ครูได้
ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ “ส่ือบูรณาการ” ส่ือนี้จะบูรณาการได้
หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีสามารถสัมผัสและจับต้องได้เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน          
ส่ือนี้เกิดจากครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีผู้เรียนไม่ให้ความสนใจด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนขาดทักษะ การคิด 
ไม่พยายามใช้ความคิด เมื่อพบแบบทดสอบท่ีสลับซับซ้อน  
 จุดควรพัฒนา 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างช้ินงาน สร้างส่ือ                         
และนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการใช้กระบวนการวิจัย กระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางาน 
หรือช้ินงานให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา พร้อมท้ังขยายผลแก่
สถานศึกษาอื่นๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและนำมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในองค์กร 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม มีการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์
ความเจริญให้กับชุมชนและสังคมท่ีอยู่อาศัยอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลท่ี
จะเป็นภัยต่อสังคม ให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ประชาชนตามความสามารถของตนเอง ช่วยคิดและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม  
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การปฏิบัติท่ีดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีโดดเด่น (ระบุ 1 ผลงาน) 
 Best practice  คือ นวัตกรรมการสร้างส่ือการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

ประเด็นท่ีต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย (ระบุ 1-3 เรื่อง) 
          ติดตามตรวจสอบ สืบเนื่องจากนวัตกรรมการสร้างส่ือการสอนในรูปแบบออนไลน์จึงให้ติดตามตรวจสอบ เรื่อง 
 1. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
 2. ความหลากหลายในการสร้างส่ือการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 3. การขยายผลงานสู่ชุมชน 
 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564    
 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางท่ีโรงเรียนรายงาน) 
 ผลพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 (แยกระดับช้ัน อ.1  อ.2  และ อ.3) 

อนุบาล 1 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 12 11(91.67) 1(8.33) - 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ 12 12(100) - - 

3. ด้านสังคม 12 12(100) - - 

4. ด้านสติปัญญา 12 11(91.67) 1(8.33) - 

อนุบาล 2 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 14 14(100) - - 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ 14 14(100) - - 

3. ด้านสังคม 14 14(100) - - 

4. ด้านสติปัญญา 14 12(87.71) 2(14.29) - 
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อนุบาล 3 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 12 12(100) - - 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 12 12(100) - - 

3. ด้านสังคม 12 12(100) - - 

4. ด้านสติปัญญา 12 10(83.34) 2(16.67) - 

 (นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
 

ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564      

สาระวิชา จำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง        
การอ่านรู้เรื่อง        

 
ความสามารถ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน    
ค่าเฉล่ียร้อยละของประเทศ    
ค่าเฉล่ียร้อยละของสังกัด (สพฐ.)    

 

** หมายเหตุ  
ไม่สามารถทำการทดสอบ RT ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)  
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   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น จำนวนคนทั้งหมด 
จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 38 22 12 4 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 36 21 15 0 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 45 31 14 0 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 38 17 20 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 31 26 5 0 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 57 42 11 4 - 

รวม 245 165 71 9 - 
เฉลี่ยร้อยละ  64.90 31.43 3.67 0 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จำนวนคนทั้งหมด 
จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 38 18 16 4 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 36 11 14 11 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 45 27 17 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 38 16 16 6 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 31 13 17 - 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 57 32 18 3 4 

รวม 245 117 98 25 5 
เฉลี่ยร้อยละ  47.76 40.00 10.20 2.04 
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     ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนคนทั้งหมด 
จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 38 100 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 36 100 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 45 100 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 38 100 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 31 100 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 57 100 0 
รวม 245 100 0 

เฉลี่ยร้อยละ  100 0 
 
 
   ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนของนักเรียน 

ด้าน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 245 156 80 9 - 
2. ด้านความสามารถในการคิด 245 134 106 5 - 
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 245 119 109 17 - 
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 245 146 96 3 - 
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 245 179 52 14 - 

รวม 1,225 734 443 48 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 59.92 36.16 3.92 - 
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ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนชั้น ป.1-6

1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 2.ด้านความสามารถในการคิด

3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา    

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษ าของ
สถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน                
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
          เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   
มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา ผ่านการจัด
กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้วย STEM ศึกษา และ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จัดหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน กิจกรรม
บูรณาการ STEM ศึกษา สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
เหมาะแก่การเรียนรู้ มีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน มีการประสานงาน แลกเปล่ียน
ข้อมูลกับผู้ปกครองอยู่เสมอผ่านทาง Line Application       
มีการติดต่อ และประสานงานต่างๆ กับชุมชน เช่น สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ครูผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เข้า
ร่วมอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.), ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นต้น  
เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อยู่เสมอ 

คุณภาพของเด็ก 
      พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เด็กอนุบาลให้มี
พื้นฐานเหมาะสมตามวัย 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      - 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6dvv0JzhAhUI3Y8KHT80DeoQFjAHegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fipst_book.asp&usg=AOvVaw2mUflM4Ffm042C0gRJ1RhH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6dvv0JzhAhUI3Y8KHT80DeoQFjAHegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fipst_book.asp&usg=AOvVaw2mUflM4Ffm042C0gRJ1RhH
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย 
สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ 
แสดงความคิดและจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เรียนหรือเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
หน่อยต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้ มีการประเมินพัฒนาการเป็น
รายบุคคลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ทำการวิจัยในช้ันเรียน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      - 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- นำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 

ใช้ในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป และปรับให้เข้ากับสถาณการณ์ในปัจจุบัน 

- คณะครูพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ                     
อยู่ตลอดเวลาและนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม STEM อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียน 
ให้มีพัฒนาการท่ีดีเหมาะสมกับวัย 

 

4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
       - อยากให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก อาทิเช่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือหน่วยงานอื่นมาให้ความรู้
และเป็นประโยชน์กับครูปฐมวัย เพื่อนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ใหเ้หมาะสมกับวัยของผู้เรียน เป็นต้น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
      1. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์           
และกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนดาราคามได้
ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ในการติดตามและพัฒนาการ          
จัดการเรียนรู้  
      2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างโดยมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และมีอัตลักษณ์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
      3. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการ         
ทำกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอบน
พื้นฐานความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและรักษาความ
เป็นไทย    
      4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารและสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองปรับใหเ้ข้ากับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย),                
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 
(เอกมัย) เป็นต้น 
      2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น                    
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง          
การประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ 

คุณภาพของผู้เรียน 
      1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
และผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์
อย่างยั่งยืน 
      2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้ 
วิจารณญาณในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือได้อย่างปลอดภัย 
      3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 
      4. พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ให้กับผู้เรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกำหนด และผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้อยู่ใน
ระดับท่ีดีขึ้น 
      5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดริเริ่ม
ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับเครือข่ายของโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง 
     2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ี
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาให้ผู้เรียน          
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนิน                    
การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานและ        
การจัดทำรายงานผลการศึกษาโดยโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการทํา MOU ร่วมกัน 
สสวท. ได้จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูในด้านการใช้ส่ือ        
การผลิตส่ือการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบ
โรงเรียน STEM Education และให้ความรู้ด้านการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  
โดยการทํา PLC ร่วมกัน รวมทั้งครูได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
      ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการ Coaching and mentoring ครูได้ร่วมกันผลิตส่ือ
การเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ “ส่ือบูรณาการ” 
ส่ือนี้จะบูรณาการได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ี
สามารถสัมผัสและจับต้องได้เป็นการกระตุ้นความสนใจของ 
ผู้เรียน ส่ือนี้เกิดจากครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีผู้เรียนไม่ให้ความ
สนใจด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนขาดทักษะ การคิด ไม่
พยายามใช้ความคิด เมื่อพบแบบทดสอบท่ีสลับซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          1. ดำเนินการโครงการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          2. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการทำงาน  
          3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการให้ความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนับสนุนครูชาวต่างชาติในการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อใหผู้้เรียนได้มีทักษะการส่ือสารและ
คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
          4. บูรณาการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เพิ่ม
กิจกรรมท่ีสามารถให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบส่ือเทคโนโลยี ท่ี
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี เช่น ช่องทาง  YOUTUBE หรือใช้
แอพพลิเคช่ันต่างๆ ในการช่วยการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 5. จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นฐานกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นในการริเริ่มและ
การสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
 6. นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำผลท่ีได้มาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น ช่วยระดมทุนเพื่อจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 8. ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างช้ินงาน สร้างส่ือ                         
และนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการใช้กระบวนการวิจัย กระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางาน 
หรือช้ินงานให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา พร้อมท้ังขยายผล ให้แก่
สถานศึกษาอื่นๆ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและนำมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในองค์กร 
 

4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 อยากใหส้ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาช่วยเหลือจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยจัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน พร้อมท้ังได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 

 


