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บทสรุปของผูบริหาร 
1. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  

โรงเรียนดาราคาม ท่ีตั้ง 932 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โทรศัพท 02-391 - 2422   โทรสาร 02-381 - 4265  

E-mail: darakam2506@hotmail.com   Website: www.darakam.ac.th                                                                     

เปดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  จำนวนนักเรียน  301 คน                                               

จำนวนครูและบุคลากร  32  คน  

2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา    

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม  ดีเลิศ ) 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 

          เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา ผานการจัด

กิจกรรมการเสริมประสบการณดวย STEM ศึกษา และ

กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน จัดหนวย

การเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน กิจกรรม

บูรณาการ STEM ศึกษา สภาพแวดลอมมีความปลอดภัย

เหมาะแกการเรียนรู มีการใชสื่อ และเทคโนโลยี

ประกอบการเรียนการสอน มีการประสานงาน 

แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองอยูเสมอผานทาง                

Line Application มีการติดตอ และประสานงานตางๆกับ

ชุมชน เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) ครูผูสอนไดเขารวมการอบรมจาก

หนวยงานตางๆ เชน เขารวมอบรมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) , ศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร , สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรงเทพมหานคร เปนตน เพ่ือพัฒนาตนเอง 

และนำความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม     

เสริมประสบการณอยูเสมอ 

คุณภาพของเด็ก 

      พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหนักเรียนอนุบาล

ใหมีพ้ืนฐานตามวัย 

 

 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      - 

 

 

mailto:darakam2506@hotmail.com
http://www.darakam.ac.th/
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


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      เด็กนักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เหมาะสมกับวัย 

สามารถบอกความตองการของตนเองได 

แสดงความคิดและจินตนาการไดอยางสรางสรรค สามารถ

ชวยเหลือตนเองได เรียนหรือเลนรวมกับผูอ่ืนได นักเรียน

ไดรับประสบการณตรงผานกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรม

บานนักวิทยาศาสตรนอย และกิจกรรมเสริมประสบการณ

ตามหนอยตางๆท่ีไดกำหนดไว มีการประเมินพัฒนาการ

เปนรายบุคคล ท้ังด านรางกาย อารมณ  สั งคม และ

สติปญญา ทำการวิจัยในชั้นเรียน 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      - 
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2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม  ดี ) 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

  1. ผูเรียนจึงมีทักษะทางดานคณิตศาสตร           

และกระบวนการวิทยาศาสตร โดยโรงเรียนดาราคามได

รวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) ในการติดตามและพัฒนาการ          

จัดการเรียนรู  

            2. ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางโดยมี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีอัตลักษณตามท่ีโรงเรียน

กำหนด 

  3. ผูเรียนมีความกลาแสดงออก มีสวนรวมใน 

การทำกิจกรรมตางท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึนอยางสม่ำเสมอ       

บนพ้ืนฐานความภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและ               

รักษาความเปนไทย 

             4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีใน            

การแสวงหาความรูไดดวยตนเองท่ีปรับเขากับสถานการณ

การแพรระบาดโควิด 19  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

             1. สถานศึกษายังอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีผูเรียน

สามารถคนควาหาความรูไดอยางหลากหลาย ไดแก 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) , สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ,                

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาทองฟาจำลองกรุงเทพ 

(เอกมัย) เปนตน 

  2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

และใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวธิี เชน                    

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง          

การประชุมเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ 

คุณภาพของผูเรียน 

            1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก           

กลุมสาระการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               

และผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑ

อยางยั่งยืน 

 2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และใช 

วิจารณญาณในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให

ผูเรียนสามารถใชสื่อไดอยางปลอดภัย 

            3. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดาน           

การใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใชใน 

การสื่อสารในชีวิตประจำวันได 

            4. พัฒนาดานการอานออก เขียนได ใหกับ

ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด และผูเรียนเกิดการพัฒนาให

อยูในระดับท่ีดีข้ึน 

 5. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด

ริเริ่มในการสรางนวัตกรรมตางๆ 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          1. การขยายเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษากับเครือขายของโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง 

 2. ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหความรวมมือ รวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป           

ท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ

พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาให

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ        

มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล                     

การดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการศึกษาโดยโรงเรียนได

ใชกระบวนการวิเคราะหปญหาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

        ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือ จากสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการทํา MOU รวมกับ 

สสวท. ไดจัดสงวิทยากรมาใหความรูแกครูในดานการใชสื่อ             

การผลิตสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบ

โรงเรียน STEM Education และใหความรูดานการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  

โดยการทํา PLC รวมกัน รวมท้ังครูไดเขารวมอบรมสัมมนา         

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

         ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใช

กระบวนการ Coaching and mentoring ครูไดรวมกันผลิตสื่อ

การเรียนรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน คือ “สื่อบูรณาการ” 

สื่อนี้จะบูรณาการไดในหลายกลุมสาระการเรียนรู เปนสื่อท่ี

สามารถสัมผัสและจับตองไดเปนการกระตุนความสนใจ                 

ของผูเรียน สื่อนี้เกิดจากครูรวมกันวิเคราะหปญหาท่ีผูเรียนไมให

ความสนใจดานการเรียนการสอน ผูเรียนขาดทักษะ  

กระบวนการคิด ไมพยายามใชความคิด เม่ือพบแบบทดสอบท่ี

สลับซับซอน 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

        ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใช

พัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน 

 

 

3. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน  

  - ภาคผนวก 
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4. จดุเดน 

         4.1 โรงเรียนดาราคามไดจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง           

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายมีผลสำเร็จชัดเจน ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดี ชวยเหลือผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม 

         4.2 โรงเรียนดาราคามไดทำ MOU กับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)            

ในการติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู ตลอดจนผูเรียนมีทักษะดานคณิตศาสตรและกระบวนการวิทยาศาสตร  

         4.3 นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา มีความม่ันใจกลาแสดงออก  

อยางเหมาะสมเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

         4.4 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรูไดดวยตนเอง      

 

5. จุดควรพัฒนา 

ผูเรียนในระดับชั้น ป.1 - ป.3 นั้นตองเรงดำเนินการพัฒนาในดานการนำเสนอ การอภิปรายและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเหมาะสม พัฒนาดานการอานออก เขียนได และพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณได

อยางเหมาะสม ผูเรียนในระดับ ชั้น ป.5 - ป.6 ยังตองไดรับการสงเสริมดานเจตคติท่ีดีตอความเปนไทย ในเรื่อง 

การคิดวิเคราะห การอานจับใจความของเรื่อง/เนื้อหาท่ีอานใหมากข้ึน รวมถึงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดาน 

การใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการสื่อสารกับครูชาวตางชาติได 

 

6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน  

          6.1 ดำเนินการโครงการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

          6.2 ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล การแกปญหาตาม

สถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทำงาน  

          6.3 สงเสริมการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศโดยการใหความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ   

ท่ีสนับสนุนครูชาวตางชาติในการเรียนรูในหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะดานการสื่อสารและคุนเคยกับการใช

ภาษาอังกฤษ 

         6.4 บูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู ฝกทักษะการ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดอยางถูกตอง เพ่ิม

กิจกรรมท่ีสามารถใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานภาษา ครูสรางนวัตกรรมการเรียนรูในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี ท่ีชวย

สงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษาใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ี เชน ชองทาง YOUTUBE หรือใชแอพพลิเคชั่น

ตางๆ ในการชวยการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 6.5 จัดโครงการคายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนฐานกิจกรรมตางๆ เพ่ือชวยกระตุนในการริเริ่มและ 

การสรางนวัตกรรมตางๆ โดยความรวมมือกับโรงเรียนและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 6.6 นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือนำผลท่ีไดมาวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป 
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 6.7 สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งมาก

ข้ึน มีการระดมทุนเพ่ือจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษา 

 6.8 ครูควรพัฒนาตนเองในดานการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การสรางชิ้นงาน การสรางสื่อ                         

และนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี โดยการใชกระบวนการวิจัย กระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางาน หรือ

ชิ้นงานใหมีความสมบูรณเพ่ือเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา พรอมท้ังขยายผลแกสถานศึกษาอ่ืนๆ  

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในองคกร 

 

 

 

 

ลงชื่อ      

(นางนุชนาฏ  เจริญสุข)  

      ผูอำนวยการโรงเรียนดาราคาม  

 วันท่ี  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1 ขอมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนดาราคาม   

ตั้งอยูเลขท่ี 932  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

รหัสไปรษณีย 10110  

โทรศัพท : 02-391-2422    

โทรสาร : 02-381-4265                        

          E-mail : Darakam2506@hotmail.com   

          Website : www.darakam.ac.th  พ้ืนท่ี 6 ไร 3 งาน                              

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 

 

ประวัติโรงเรียนดาราคาม 

 โรงเรียนดาราคามเดิมช่ือ “โรงเรียนบานกลวย”  เปนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปดรับนักเรียน                  

เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505  โดยมีนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 จำนวน 183 คน ครู 18 คน คน ไดฝากเรียนท่ีโรงเรียน

สายน้ำทิพย เมื่อสรางอาคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงยายมาอยู ณ ท่ีปจจุบัน เมื่อวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2506 

 ฯพณฯหมอมหลวงปน มาลากุล รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการขณะน้ัน ไดเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเปน “โรงเรียนดาราคาม” 

เพ่ือใหเขาชุดกับหมูอาคารในบริเวณทองฟาจำลอง ดาราคาม จึงหมายถึง “บานดาว” นับจากน้ันเปนตนมาจึงถือวาวันท่ี 3 มกราคม 

เปนวันกำเนิดโรงเรยีน 

 ตอมาป พ.ศ. 2523 โรงเรียนดาราคามเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามญัศกึษา มาอยูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ             

การประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) จนถึงป พ.ศ. 2546 

 ในปพ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสรางการบริหารราชการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของพรบ.การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง  แบงสวนราชการ มีการจัดระเบียบบริหาร

ราชการและแบงสวนราชการใหมใหมีสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศ ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนดาราคามจึงข้ึนตรงกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพท.กทม. เขต1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ในปพ.ศ. 2554 ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารราชการใหม โรงเรียนดาราคามจึงข้ึนตรงกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 

 

 

 

 

mailto:Darakam2506@hotmail.com
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คำขวัญของโรงเรียน 

สุขภาพดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิทยา 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 

“เยาวชนที่ดี  คือ  ทรัพยากรอันมีคุณคาของชาติ” 
 

สีประจำโรงเรียน 

ฟา - ขาว  หมายถึง  ทองฟาและปุยเมฆ 
 

อักษรยอ 

ส.ร.ค. 

         ส.  ยอมาจากกรมสามัญศึกษา  ซึ่งเดิมโรงเรียนนี้อยูในสังกัด 

    ร.  ยอมาจาก  ดารา  แปลวา  ดาว , ดวงดาว 

                 ค.  ยอมาจาก  คาม   แปลวา  บาน , หมูบาน 
 

ตราประจำโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
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2. ขอมูลผูบริหาร 

        ผูอำนวยการโรงเรียน:  นางนุชนาฏ  เจริญสุข 

 โทรศัพท:  0620483868    E-mail:  Kruor.dj3050@gmail.com   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท    สาขา  ศษ.ม (บริหารการศึกษา) 

        ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  1  เมษายน  2562  จนถึงปจจุบัน   
 

 

3. ขอมูลนักเรียน (ณ  วนัที ่10  มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น  301 คน 

 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  301  คน  จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน  

 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

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  

รวมท้ังหมด 17 165 136 301  
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4. ขอมูลครูและบุคลากร 

ครูประจำการ  (เรียงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ 
ตำแหนง/              

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง 

จำนวนครั้ง/

ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 

1. นางนุชนาฏ เจริญสุข 57 34 ป 

ผูบริหารสถานศึกษา 

/ผูอำนวยการชำนาญ

การพิเศษ 

ปริญญาโท     

ศศ.ม. 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

บริหารการศึกษา - 140 ชั่วโมง 

2. หมอมหลวงนันทาวดี  แกนณรงค 58 

 

34 ป 

 

 ครู/ครชูำนาญการ 
ปริญญาตรี 

ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต 

คหกรรมศาสตร 

สาขา ผา และเครื่อง

แตงกาย 

คณิตศาสตร ป.5 ,  

การงานอาชีพ ป.6 , 

จริยธรรม 

160 ชั่วโมง 

3. นางฉวีวรรณ  ทัศนวิญู 57 29 ป คร/ูครชูำนาญการ 

ปริญญาตรี 

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 

การอนุบาลศึกษา 

คณิตศาสตร ป.3 , 

การงานอาชีพ ป.4 , 

จริยธรรม 

160 ชั่วโมง 

4. วาท่ี ร.ต.หญิงจรัสรัศม์ิ  วาสนาทิพย 34 
8 ป  

10 เดือน 
ครู  

ปริญญาตรี 

ศษ.บ. 
การประถมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ชั้น ป.4 - ป.6 

 

174 ชั่วโมง 

 

5. นางสาวนิตยธิวรรณ  ยงยศ 28 
4 ป 11 

เดือน 
ครู  

ปริญญาตรี 

ค.บ.  

ครุศาสตรบัณฑิต 

ชีววิทยา 

 วิทยาศาสตรท่ัวไป 
ภาษาไทย  ป.4 - ป.5 172 ชั่วโมง 
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ 
ตำแหนง/              

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง 

จำนวนครั้ง/ช่ัวโมง

ท่ีรับ การพัฒนา/ป 

6. นางศิรินทิพย  จารุธนศักดิ์กูร 42 11 ป 9 เดือน  ครู/ครชูำนาญการ 

ปริญญาตรี 

วทบ. 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี ป.1 - ป.6 , 

สังคมศึกษา ป.5 ,  

หนาท่ีพลเมือง ป.5 ,              

ประวัติศาสตร ป.5 ,                

การงานอาชีพ ป.5 ,         

จริยธรรม 

172 ชั่วโมง 

7. นางสาวนันทิตา  ไชยสิทธิโสภณ 33 9 ป 7 เดือน ครู  
ปริญญาตรี 

ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต 
ศึกษาปฐมวัย 

จัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ , สงเสริม

พัฒนาการท้ัง 4 โดยใช

กิจกรรม STEM ศึกษา 

อนุบาล 3 

174 ชั่วโมง 

8. นางสาวกนกวรรณ  ชะวาลา 34 7 ป  ครู  
ปริญญาตรี 

ศศ.บ 
ดนตรีไทย  

สังคมศึกษา ป4 , 

ประวัติศาสตร ป.4 ,               

การงานอาชีพ ป.4 , 

สุขศึกษา ป.4 ,           

ทัศนศิลป , ดนตรี-นาฏศิลป 

ป.4 -6 

172 ชั่วโมง 
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ 
ตำแหนง/              

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง 

จำนวนครั้ง/

ช่ัวโมงท่ีรับ การ

พัฒนา/ป 

9. นายปรีชา  ศรีซองเชศ 30 4 ป 9 เดือน ครู  

ปริญญาตรี 

ค.บ.  

ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 , ป.6 160 ชั่วโมง 

10. นางสาววันเพ็ญ  เดชจร 28 4 ป 5 เดือน ครู  

ปริญญาตรี 

กศ.บ. 

การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 
วิทยาศาสตร ป.4 - ป.6   172 ชั่วโมง 

11. นางสาวชญานิษฐ ประเสริฐสุข 32 7 ป 8 เดือน ครู  

ปริญญาโท 

ศศ.ม. 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร ป.6 ,  

สังคมศึกษา ป.6 , 

ประวัติศาสตร ป.6 

หนาท่ีพลเมือง ป.6 , 

172 ชั่วโมง 

 

12. นางสาวอรกัญญา แมมขุนทด 27 3 ป 6 เดือน คร ู

ปริญญาตรี 

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร ป.1-3 

, สังคมศึกษา ป.2 , 

ประวัติศาสตร ป.2 

172 ชั่วโมง 

13. นางสาวจิรณัฐษา ขุนทอง 30 3 ป คร ู

ปริญญาตรี 

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 

การศึกษาพิเศษ 

การกระตุนพัฒนาการ

เฉพาะตองการของนักเรียน

แตละประเภท 

ชั้นการศึกษาพิเศษ 

160 ชั่วโมง 
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จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 11 คน คิดเปนรอยละ 68.75 

 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ 
ตำแหนง/              

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง 

จำนวนครั้ง/

ช่ัวโมงท่ีรับ การ

พัฒนา/ป 

14. นางสาวณัชชากัญญ  จิตรารักษ 37 4 ป 8 เดือน คร ู

 ปริญญาโท 

ค.ม. 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตร       

และการสอน 

ภาษาไทย ป.4 ,         

สังคมศึกษา ป.1 , ป.3 , 

ประวัติศาสตร  

ป.1 , ป.3 - ป.4 , 

การงานอาชีพ ป.6 , 

ภาษาอังกฤษ ป.3 

160 ชั่วโมง 

15. นางสาวสุชัญญา  เกตุธานี 28 4 ป ครู  

ปริญญาตรี 

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร คณิตศาสตร  ป.1- ป.2 172 ชั่วโมง 

16. นายพีรณัฏฐ ปญจสริิเลิศ 39 9 ป 4 เดือน คร ู 

ปริญญาตรี 

ศษ.บ. 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ป.1-6 
48 ชั่วโมง 

17. นายศรชัย  บัวเกษ 29 1 ป 7 เดือน ครูผูชวย 

ปริญญาตรี 

ค.บ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1- ป.3  160 ชั่วโมง 
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   ครูอัตราจาง/ลูกจาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง จางดวยเงิน 

1. นางสาวนงลักษณ สวัสดี 45 9 ป 1 เดือน 

ปริญญาโท 

ค.ม. 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทยป.1-2 

, การงานอาชีพ  

งบขาดแคลนข้ันวิกฤติ 

สพป.กทม. 

2. นางสาวนฐอร  สารคำ 43 3 ป 4 เดือน 

ปริญญาตรี 

ศษ.บ. 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

การประถมศึกษา 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน

โดยใชกิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอย  

สำหรับเด็กปฐมวัย 

งบขาดแคลนข้ันวิกฤติ 

สพป.กทม. 

3. นางภาพร  สกุลวิริยบุตร 58 27 ป 

ปริญญาตรี 

ศษ.บ. 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

6 กิจกรรมหลัก , สำหรับเด็ก

ปฐมวัย/อนบุาล 

งบขาดแคลนข้ันวิกฤติ 

สพป.กทม. 
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พนักงานราชการ 
 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง จางดวยเงิน 

1. นายณรงคฤทธิ์  มัธยม 36 15 

ปริญญาตรี 

คบ. 

ครุศาสตรบัณฑิต 

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

2. นางสาวพิมพลดา  วิสิทธิ์กาศ 31 1 ป 6 เดือน 
ปริญญาตรี  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร 

เพศ  ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

ต่ำกวา

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

สายบริหาร  

ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ - 1 1  - 1 - 

รวม 1  

สายการสอน 

ครูชำนาญการ - 3 3 - 3 - - 

คร ู 2 10 12 - 10 2 - 

ครูผูชวย 1  1 - 1 - - 

ครูอัตราจาง - 3 3 - 2 1 - 

รวม 19  

สายสนับสนุน 

พนักงานราชการ 1 1 2 - 2 - - 

เจาหนาท่ีพิมพ - 1 1 - 1 - - 

เจาหนาท่ีธุรการ - - - - - - - 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 2 2 2 - - - 

นักการภารโรง/แมบาน/แมครัว 2 5 7 7 - - - 

รวม 12  

รวมท้ังหมด 32  
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5. ขอมูลอาคารสถานที่  

 โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ี  6  ไร  3  งาน มีอาคารสถานท่ีเพ่ืออำนวยการบริการ 

 5.1 อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  

  5.1.1 อาคารเรียนหลังท่ี 1 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 3 ชั้น 18 หองเรียน (สรางป 2507) 

   หองพิเศษ     จำนวน 4 หอง 

   1. หองนาฏศิลป  

   2. หองดนตรีไทย 

   3. หองศิลปะ 

   4. หองศูนยสื่ออนุบาล 

  5.1.2 อาคารเรียนหลังท่ี 2 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 3 ชั้น 15 หองเรียน (สรางป 2509) 

   หองพิเศษ    จำนวน 2 หอง 

   1. หองการงาน 

   2. หองพลศึกษา  

  5.1.3 อาคารเรียนหลังท่ี 3 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 3 ชั้น 15 หองเรียน (สรางป 2510) 

   หองพิเศษ    จำนวน 5 หอง 

   1. หองพัสดุ 

   2. หองสมุด 

                               3. หองมัลติมีเดีย 

   4. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 

   5. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

  5.1.4 อาคารเรียนหลังท่ี 4 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 4 ชั้น 18 หองเรียน (สรางป 2536) 

   หองพิเศษ    จำนวน 8 หอง 

   1. หองประชุม ชั้น 1 

   2. หองธุรการ 

   3. หองผูอำนวยการโรงเรียน  

   4. หองวิชาการ 

   5. หองประชุม ชั้น 2 

   6. หองคอมพิวเตอร 

   7. หอง E-classroom 

                               8. หองภาษาอังกฤษ 

 5.2 อาคารประกอบ 

  - โรงอาหาร 1 หลัง (อาคารอเนกประสงค  แบบ 0211  อ่ืนๆ สรางป 2507) 

  - บานพักครู 1 หลัง (หลังท่ี3  แบบ 0303 สปช.303/28  สรางป 2536 ) 
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  - บานพักภารโรง 1 หลัง (สรางป 2563 เงินบริจาค)  

   - สวม 1 หลัง (หลังท่ี 5 แบบ 0502 สปช.602/26  สรางป 2529) 

  - สวม 1 หลัง (หลังท่ี 6 แบบ 0502 สปช.602/26  สรางป 2531) 

  - เรือนประชาสัมพันธ แบบอ่ืนๆ (สรางป 2542 เงินบริจาค) 

  - บานฝกงาน  

                       (สมาคมศิษยเกา ผูปกครอง และครูโรงเรียนดาราคาม แบบอ่ืนๆ สรางป 2528 เงินบริจาค) 

  - โรงครัว (โรงประกอบอาหาร 1 หลัง) สรางป 2563 เงินบริจาค นางเจียรนัย  บุญประสงค 

  - เรือนพยาบาล 1 หลัง 

  - โดมอเนกประสงค (สรางป 2563 เงินบริจาค จาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท 

 5.3 สนามเด็กเลน  

        - สนามเด็กเลน จำนวน 1 สนาม   

  - สนามกีฬา จำนวน 1 สนาม   

   

6. ขอมูลงบประมาณ 

     งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจาย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 5,535,020 งบดำเนินการ/เงินเดือน - คาจาง    5,535,020 

เงินนอกงบประมาณ    5,975,452.64  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    3,372,149.63  

เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 11,510,472.64 รวมรายจาย 8,907,169.63 

 

   งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินคาจาง     คิดเปนรอยละ  100    ของรายรับ 

   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ  77.38  ของรายรับ 
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7. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ ทามกลางแหลงธุรกิจใจกลาง

กรุงเทพมหานคร บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ทองฟาจำลอง สถานีขนสงเอกมัย สถานีรถไฟฟา 

เอกมัย เปนตน อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจาง ประชากรในชุมชนสวนใหญนับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนประเพณีไทยภาคกลางโดยท่ัวไป 

 2) ผูปกครองนักเรียนสวนใหญ จบการศึกษาระดับปวช. (ต่ำกวาปริญญาตรี) ประกอบอาชีพหลัก คือ 

รับจาง คิดเปนรอยละ 67.74 นับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 90.10 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอ

ครอบครัว ตอป ประมาณ 72,000 บาท จำนวนประชากรเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 

 3) โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียนอยู ใกลแหลงเรียนรู ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา (ทองฟาจำลอง),                

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน, สระน้ำบานกลวย, 

ศูนยเยาวชนวัดธาตุทอง ศูนยบริการสาธารณสุข 21, สถานีขนสงเอกมัยและอยูใกลบริเวณวัดธาตุทองไดรับ             

การสงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผูนำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัดสะพานเขตคลองเตย สำนักงานเขตคลองเตย

และสมาคมศิษยเกา    

 ขอจำกัดของโรงเรียน นักเรียนสวนใหญมาจากชุมชนคลองเตย นักเรียนมาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวท่ีมี

ปญหาแยกทางกัน นอกจากนี้โรงเรียนอยูติดกับสถานีขนสงเอกมัย เสียงรถยนตและกลิ่นควันของรถยนตจะรบกวนในเวลา   

ท่ีจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ 
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8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนดาราคามกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนตอสัปดาห  ดังนี้ 

 เวลาเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุมสาระการเรียนรู       

ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 

คณิตศาสตร 5 5 5 5 5 5 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 1 1 1 1 1 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 5 5 5 3 3 3 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 25 25 25 24 24 24 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

   ลส.นน. 

   ชมรม 

   Homeroom 

3 3 3 3 3 3 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 2 2 2 3 3 3 

รวมเวลาเรียน/สัปดาห 30 30 30 30 30 30 

รวมเวลาเรียน/ป ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง/ป 

   

หมายเหตุ หนาท่ีพลเมือง  บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  

 1) หองสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในหองสมุด 4,000 เลม 

   การสืบคนหนังสือและการยืม - คืน ใชระบบ ไมมี อยูในระหวางปรับปรุง 

   จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 15 คน ตอวัน                         

                     คิดเปนรอยละ 6.50 ของนักเรียนท้ังหมด 

 

2) หองปฏิบัติการ 

  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร      จำนวน  1  หอง 

   หองปฏิบัติการคณิตศาสตร       จำนวน  1 หอง 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร      จำนวน  2  หอง 

   หองปฏิบัติการ  E – Classroom             จำนวน  1 หอง 

 

 3) คอมพิวเตอร จำนวน 72 เครื่อง 

   - ใชเพ่ือการเรียนการสอนและใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 63 เครื่อง 

   จำนวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย 230  คน ตอวัน     

คิดเปนรอยละ 66.53 ของนักเรียนท้ังหมด 

   - ใชเพ่ือการบริหารจัดการ 9 เครื่อง 

 

 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 

1. หองเรียน / มุมเรียนรูภายในหองเรียน 

2. หองศูนยสื่ออนุบาล 

3. หองสมุด 

4. หองมัลติมีเดีย 

5. หองคณิตศาสตรตนแบบ 

5. หองเรียนวิทยาศาสตร 

6. หองปฏิบัติการอีคลาสรูม 

7. หองเรียนคอมพิวเตอร 

62 

- 

- 

- 

10 

60 

- 

60 
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 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 

1. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา (ทองฟาจำลอง) 
3. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
4. สระน้ำบานกลวย 

5. ศูนยเยาวชนวัดธาตุทอง 
6. ศูนยบริการสาธารณสุข 21 
7. วัดธาตุทอง  

8. วัดสะพาน 

9. สำนักงานเขตคลองเตย 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

 

 6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน                 

ในปการศึกษาท่ีรายงาน 

  6.1 นักศึกษาทันตแพทย จากมศว.ประสานมิตรใหความรู เรื่อง การดูแลสุขภาพชองปาก            

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ป 

  6.2 ศูนยบริการสาธารณสุข10 สุขุมวิท ใหความรู เรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ป 

  6.3 เจาหนาท่ีจากสำนักงานเขตคลองเตย ใหความรู เรื่อง การท้ิงขยะใหถูกท่ี สถิติการใหความรูใน

โรงเรียนแหงนี ้จำนวน 1 ครั้ง/ป 

  6.4 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหความรูและจัดกิจกรรมเนื่องใน   

วันสัปดาหวิทยาศาสตร  

                6.5 นายประภาษและนางสุวรีย  รัตนพันธ เปนวิทยากรใหความรูในรายวิชาศิลปะ                

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2 
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10. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 

      10.1 ผลงานดีเดน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

 

1. ไดรับการประกันคุณภาพภายนอก  

    (พ.ศ.2563 - 2567) 

 

 

2. การพัฒนานวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติ 

   ท่ีเปนเลิศ การจัดการเรียนการสอน 

   ทางไกลในสถานการณการแพรระบาด 

   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   (COVID - 19) 

 

 

 

 

- สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ผูบริหาร  

นางนุชนาฏ  เจริญสุข 

 

 

 

- ผูบริหารดี ศรีดาราคาม 

 

- กองทุน สุนทรเวช 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน  

1. เด็กชายจิราเมธ  กาญจนพัง 

 

 

 

 

2. เด็กชายคุณธรรม  สุขเสริม  

 

 

 

 

- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 

รุนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

การประกวดวาดภาพระบายสี  

หัวขอเรื่อง “วันออกพรรษา 2564” 

 

- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  

รุนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

การประกวดวาดภาพระบายสี 

หัวขอเรื่อง “วันออกพรรษา 2564” 

 

- บัณฑิตธรรมศึกษา 

 

 

 

 

- บัณฑิตธรรมศึกษา 

 

 

อ่ืนๆ……….   

ครู  

1. นางสาวกนกวรรณ  ชะวาลา 

 

 

 

 

 

2. นางสาวนันทิตา  ไชยสิทธิโสภณ 

 

 

 

 

 

 

 

- ไดรับรางวัล BKKP DIGITAL 

TEACHING AWARDS ระดับดีเดน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ผูสรางสรรคสื่อการเรียนรูออนไลน

และนำเทคโนโลยีมาใชใน 

การจัดการเรียนการสอน   

- ไดรับเกียรติบัตร สงคลิปวีดีโอ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน เขารวมประกวดในหัวขอ 

“สุดยอดเทคนิคประถม สูการ

พัฒนาผูเรียนเพ่ือความเปนเลิศ”     

 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ (เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ท่ี 

ช่ือ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

1. โครงการบานดาว        

มีความดี 

1. เชิงประมาณ 

 1.1. นักเรียนทุกคนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตร 

1.2. นักเรียนทุกคนมีความ

เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และ

กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

1.3. นักเรียนทุกคนยอมรับ

ความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง 

1.4. นักเรียนทุกคนเห็น

คุณคาและตระหนัก ในการ

รวมอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม  

2. เชิงคุณภาพ 

2.1. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

2.2. นักเรียนสามารถดำเนิน

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

1. นักเรียนทำความดีท้ังท่ี

บานและท่ีโรงเรียน ภายใต

สถานการณแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 

2. ครูและผูปกครอง

รวมกันใหดาวความด ี              

แกนักเรียน 

3. เม่ือนักเรียนไดดาวครบ

ตามจำนวนท่ีกำหนด 

โรงเรียนมอบเกียรติบัตร

ใหนักเรียน 

1. นักเรียนรอยละ 100 

เขารวมกิจกรรม   

2. นักเรียนรอยละ 90  

ไดรับเกียรติบัตรโครงการ

บานดาวมีความดี           
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ท่ี 

ช่ือ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 

(จำนวน/รอยละ) 

2. โครงการพัฒนา                          

กิจกรรมนักเรียน 

1. เพ่ือใหครูมีความรู           

ความเขาใจทัศนคติท่ีด ี           

ตอนักเรียน 

2. เพ่ือใหครูรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล 

3. เพ่ือใหเกิดความสัมพันธ

อันดีระหวางครู ผูปกครอง

และนักเรียน 

4. เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมา

ประกอบการพิจารณาและ

ใหการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางมีคุณภาพ 

5. ปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัย

ในตนเอง 

6. เพ่ือสงเสริมการเปนผูนำ 

ผูตามท่ีดีและการทำงานเปน

หมูคณะ 

7. เพ่ือใหสามารถพัฒนา

ผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

1. จัดกิจกรรมวันสำคัญ 

ทางศาสนา ชาติ และ

สถาบันพระมหากษัตริย

ภายใตสถานการณแพร

ระบาดของไวรัส           

COVID-19 

2. จดักิจกรรมฝกมารยาท

ไทย มารยาทชาวพุทธ

ออนไลน 

3. กิจกรรมเยี่ยมบาน

นักเรียนออนไลน 

4. กิจกรรมเลือกตั้ง

ประธานนกัเรียน และ

อบรมผูนำออนไลน 

 

 

1. นักเรียนรอยละ 90  

เขารวมกิจกรรม              

วันสำคัญ เชน กิจกรรม

ประเพณีวันลอยกระทง

ออนไลน เปนตน 

2. นักเรียนรอยละ100 

ไดรับการฝกมารยาทไทย

ออนไลน 

3. นักเรียนรอยละ 90   

ไดเขารวมกิจกรรมเลือกตั้ง

ประธานนกัเรียนออนไลน        

3. โครงการพัฒนา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

การเรียนการสอน

ระดับชั้นปฐมวัย 

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

มีทักษะในการแกปญหา 

2. เพ่ือปลูกฝงใหเด็กปฐมวัย

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข 

 

1. จดักิจกรรม STEM   

ตามแผนการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณภายใต

สถานการณแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 

2. จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

ภายใตสถานการณแพร

ระบาดของไวรัส  

COVID-19 

1. นักเรียน รอยละ 80   

มีทักษะในการแกปญหา 

2. นักเรียนรอยละ 80 

สามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ภายใตสถานการณแพร

ระบาดของไวรัส  

COVID-19 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2563)  

 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได    ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรูได        ด ี

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ด ี

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ด ี

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5 ใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ                            ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก                        
ดี 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีเลิศ 
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 11.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ด ี

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ด ี

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                    

ความคิดเห็นและแกปญหา 
ดี 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ด ี

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดเีลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ดีเลิศ 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดเีลิศ 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา               

และทุกกลุมเปาหมาย 
ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด ี

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ด ี

ผลรวมมาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ด ี

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ด ี

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีเลิศ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา รอบสามและรอบสี่   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย   10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป   10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  8  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน  5.00 4.85 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ     

ตัวบงช้ีท่ี  9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน     

               พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  10 ผลการพัฒนาตามจดุเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน  

                 เอกลักษณของสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา   2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

                 และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.35 ดีมาก 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก   โดยมีคาเฉลี่ย  99.35 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมรับรอง   

เนื่องจากมีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป และมีตัวบงชี้ไดระดับดีข้ึนไป  

10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ นอกจากนี้สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุง                     

หรือตองปรับปรุงเรงดวน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) 

 ดาน ระดับคุณภาพ 

1 คุณภาพของเด็ก ดีมาก 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีมาก 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี 10.00 9.74 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  3  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.16 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  4  ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน 10.00 9.64 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียน 20.00 9.56 พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา และตนสังกัด 5.00 4.95 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  

                วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 

                  ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี  12  ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน         

                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ  

                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.46 ดี 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีคาเฉลี่ย  86.46   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมรับรอง   

เนื่องจากสถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไปและสถานศึกษามีตัวบงชี้ท่ีไดคะแนน

ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบงชี้จากท้ังหมด 12 ตัวบงชี้ นอกจากนี้สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตอง

ปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) 

 ดาน ระดับคุณภาพ 

1 คุณภาพของผูเรียน ดีมาก 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีมาก 

 

13. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก    

            จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา         

โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด    

  จุดเดน 

 โรงเรียนดาราคามไดจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง      

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีผลสำเร็จชัดเจนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุน                

โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 3 และ 4 ไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา ยาวนานกวา 

30 ป  นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา มีความม่ันใจ กลาแสดงออก                   

อยางเหมาะสมเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ผูเรียนในระดับชั้น ป.1 - ป.3 นั้นตองเรงดำเนินการพัฒนาในดานการนำเสนอ การอภิปรายและการ

แลก เปลี่ยนเรียนรูอยางเหมาะสม ตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ผูเรียนใน

ระดับชั้น ป.5 - ป.6 ยังตองไดรับการสงเสริมดานเจตคติท่ีดีตอความเปนไทย ในเรื่องการคิดวิเคราะห การอาน

จับใจความของเรื่อง/เนื้อหาท่ีอานใหมากข้ึน 
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ขอแสนอแนะ 

          1. มีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายและสม่ำเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนินงานมากข้ึน

เพ่ิมกลยุทธดานการอาน การเขียนและการสื่อสารใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในระดับท่ีดีข้ึนตอไป  

          2. ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล การแกปญหา

ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทำงาน มีความสามารถในการทำงาน               

เปนทีม  และควรแยกการประเมินกลุมผูเรียน เกง ออน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

         3. สงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการใชภาษา          

ตางประเทศในการสื่อสารไดดียิ่งข้ึน 

         4. สนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม ICT                    

         5. สงเสริมการเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือครูและผูปกครอง ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูล  

         6. สงเสริมความรูทางโภชนาการใหแกผูเรียน ใหผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญดานภาวะโภชนาการ 

         7. การจัดทำบันทึกความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตางๆ 

         8. นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือนำผลท่ีไดมาวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป 

         9. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง              

มากข้ึน  ชวยระดมทุนทรัพยากรใหเพียงพอ มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษา 

       10. การสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

       11. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมตรงตามความตองการของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับปฐมวัย 

จุดเดน  

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ มีพัฒนาการดานสังคม                      

และมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป สถานศึกษามีผล          

การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาและ 

มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและมีจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาดานมารยาทงาม ไหวสวย 

2. ผูบริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การพัฒนาสถานศึกษาและมีความโดดเดนใน   

ดานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษารวมท้ังในดานประสิทธิภาพของสถานศึกษา ในการจัดใหมี

มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  อีกท้ัง สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนา

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา โดยมีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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3. ครูหรือผูดูแลเด็กมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ โดยมีความ         

โดดเดนในการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานรางกาย อารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา          

ดานการสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็ก ครอบครัว สงเสริมการเรียนรูท่ีตอบสนองตอธรรมชาติ                      

และพัฒนาการของเด็กในทุกดานใหมีระดับคุณภาพ ดีมาก 

  4. สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบครบ 8 ข้ันตอน ตามกฎกระทรวงท่ีพรอม

ดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ตนสังกัดประเมินคุณภาพ               

และมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับศึกษาและผลการประกันคุณภาพรอบสอง ป 2551-2553 มีพัฒนาสูงข้ึน 

อยางตอเนื่องสงผลใหผลการประเมินดีมาก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. ผูบริหารสถานศึกษายังดำเนินการดานการจัดสรรครูเขาสอนไมตรงตามเกณฑท่ีกำหนด คือ         

เด็ก 3 - 5 ป ควรมีสัดสวนครูตอเด็ก 1:10 - 15 

    2. เด็กบางสวนมีพัฒนาการดานการเจริญเติบโตไมสมวัย คือ เด็กรอยละ 10 ยังมีน้ำหนัก สวนสูง       

ไมเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบ  

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

   สถานศึกษาควรสงเสริมใหเด็กไดรับสารอาหารท่ีเปนประโยชน รวมท้ังรูจักเลือกรับประทานอาหาร เชน 

ดื่มน้ำผลไมแทนน้ำอัดลม เปนตน และควรประสานผูปกครองใหดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีบาน          

ควบคูกัน  

มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

   สถานศึกษาควรจัดสรรครูใหเพียงพอและเปนไปตามเกณฑ โดยการประสานกับตนสังกัดในการจัด

อัตรากำลังเพ่ิมเติม หรือขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีผลิตครูเพ่ือสงนักศึกษาเขามาฝกสอน เปนตน 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จุดเดน  

1. ผูเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค        

มีความใฝรูและสามารถคนควาหาความรูจากการอาน รวมท้ังมีความสามารถดานการคิดและสามารถปรับตัว           

เขากับสังคมไดดี  

2. ผูบริหารมีความสามารถในดานการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ัวไป 

สามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆเพ่ือรวมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสงผลใหการประเมินตาม               

ตัวบงชี้ท่ี 7 - 12 อยูในระดับดีมากทุกตัวบงชี้ 
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3. ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและมีความโดดเดนในดาน

ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก 

4. สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบครบ 8 ข้ันตอนตามกฎกระทรวงท่ีพรอม 

ดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ตนสังกัดประเมินคุณภาพ      

และมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับศึกษาและผลการประกันคุณภาพรอบสอง ป 2551 - 2553 มีพัฒนาสูงข้ึน             

อยางตอเนื่องสงผลใหผลการประเมินดีมาก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผูเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเปาหมายหลายกลุมสาระ เชน กลุมสาระการเรียนรู 

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีอยูในระดับ

ตองปรับปรุง  

2. ครูบางสวนยังขาดประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ี เนนเด็กเปนสำคัญเฉพาะ                

ดานกระบวนการจัดการเรียนรูบางดาน เชน การวิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชในการสอนซอมเสริม 

และพัฒนาผูเรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาคนควา การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ

และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

     ผูเรียนควรไดรับการเรงรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู            

เนนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงอยางเรงดวน ตามดวยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพพอใช  โดยวธิีการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ  

มีการศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุ และนำขอมูลท่ีคนพบมาจัดทำเปนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินการพัฒนา เชน 

การสอนซอมเสริม การจัดคลินิกกลุมสาระ เปนตน  

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

            ครูบางสวนควรไดรบัการเรงรัดพัฒนาและใหดำเนินการ ในดานกระบวนการจัดการเรียนรูของครู            

โดยการประชุมชี้แจง ใหครูทุกคนมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะครบทุกขอตามเกณฑ

พิจารณาและมุงเนนเปนพิเศษใหครูมีการดำเนินงานดานคุณลักษณะ 2 ขอนี้ท่ีสม่ำเสมอ คือ 

               1. ใหมีการวิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผู เรียน รวมท้ังปรับปรุง                           

การจัดการเรียนการสอน 

       2. ใหมีการศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบส่ี 

ระดับปฐมวัย 

 ดานคุณภาพของเด็ก 

1. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานและเปาหมายท่ีสถานศึกษา 

กำหนด ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เด็กมีทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การสังเกต การเปรียบเทียบท่ี

เหมาะสมกับวัย กลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการใชชีวิต รูจักการแกปญหาในชีวิตประจำวัน

ไดอยางเหมาะสมกับวัยและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ       

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

  2. เด็กมีทักษะการใช/การสนทนา ภาษาอังกฤษ ไดเหมาะสมกับวัย โดยไดฝกพูดภาษาอังกฤษ  

ทุกวันกับครูเจาของภาษาโดยตรง ตามโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

  3. เด็กมีระเบียบวินัยในการเดิน โดยสถานศึกษาฝกและสงเสริมใหเด็กเดินตามเสนทางมด      

ท่ีวาดตัวมด โดยฝมือเด็กทุกคนตามพ้ืนทางเดินท่ัวบริเวณสถานศึกษา เพ่ือเปนสัญลักษณการเดินภายใน

สถานศึกษา ซ่ึงเด็กทุกคนจะเดินตามเสนทางตัวมดอยางเปนระเบียบและสวยงาม 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีสามารถศึกษาคนควาหาความรูท่ีอยางหลากหลาย ไดแก  

สถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี  (สสวท .), ศูนย วิทยาศาสตร เพ่ื อการศึกษา,              

ทองฟาจำลองกรุงเทพ, สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (เอกมัย), สวนเบญจสิริ เปนตน  

   2. สถานศึกษามีรูปแบบดานการบริหารจัดการเปนของตนเองโดยเฉพาะ คือ ดาราคามโมเดล  

 (DARAKAM MODEL) เปนการบริหารจัดการโดยใชการวางแผนในการปรับเจตคติของบุคลากรใหยึดหลักความ

มุงม่ันในการพัฒนาสถานศึกษา 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

1. ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลายตามรูปแบบ 

โรงเรียน STEM Education  กิจกรรมแบบ Active Learning และกิจกรรม Project Approach โดยเนนใหเด็ก

ไดรับประสบการณโดยตรงเรียนรูผานการเลน และสอดแทรกทักษะการใชชีวิตในการจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ  

ฝกใหเด็กรูจักสำรวจ สังเกตและทดลอง โดยบูรณาการผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมไดอยางลงตัว 

2. ครูมีความรูความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ        

 มีทักษะในการจัดประสบการณเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสาระการเรียนรูท้ัง 4 สาระ                 

มีการเสริมสรางทักษะชีวิตตามบริบทของสาระการเรียนรู  ซ่ึงสถานศึกษาใชกระบวนการ PLC และ

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาครู 
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3. ครูจัดสภาพแวดลอมไดเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก 

และความสัมพันธท่ีดีตอผูปกครองและมีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย    

ตามสภาพจริงและนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 

ดานคุณภาพของเด็ก 

เด็กไดรับการสงเสริมดานการคิด การเปรียบเทียบ การสังเกต จากกิจกรรม Project  Approach 

เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ไดสังเกตคนหาคำตอบ ไดทดลอง เด็กเกิดความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม เม่ือจบกิจกรรม           

เด็กสามารถนำเสนอผลงานของตนเองใหครูฟง เพ่ือเปนการสงเสริมความสามารถของเด็กเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน ครูและ

ผูเรียนภายในสถานศึกษาไดเห็นความสามารถของเด็ก สถานศึกษาควรสงเสริมและฝกฝนใหเด็กทำโครงงานและนำเสนอ

ผลงานอยางตอเนื่อง โดยจัดเวทีให เด็กไดนำเสนอผลงานใหผูเก่ียวของไดรับทราบในรูปแบบของการจัดงานนิทรรศการ

วิชาการหรือสงผลงานเขาประกวดเพ่ือใหชุมชนไดเห็นความสามารถของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนดาราคาม 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ดาราคามโมเดล (DARAKAM  MODEL) ใหชดัเจน  

ดวยการนำรูปแบบไปทดลองใชและนำผลการทดลองใชมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบ พรอมจัดทำเปนคูมือในการบริหารงาน 

โดยการใชกระบวนการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบใหมีความสมบูรณและเผยแพรเปนแบบอยางในดานการบริหารงาน

และพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษาตอไป 

 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

  ครูมีความรูความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ครูควร

พัฒนาตนเองในดานการออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู การสรางชิ้นงาน สรางสื่อและนวัตกรรมท่ีเปน                    

แบบอยางท่ีดี โดยการใชกระบวนการวิจัย นำกระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางานหรือชิ้นงานใหมีความสมบูรณ

และเผยแพร เพ่ือเปนนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีของครูตอไป 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาเปาหมาย มีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม จริยธรรม ทำความดีและมีระเบียบวินัย 

2. ผูเรียนกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการสื่อสาร สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็นได ออกแบบ/นำเสนอผลงานของตนเอง ผลงานมีความคิดสรางสรรคและมีการทำงานรวมกันเปนกลุม 
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ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีสามารถศึกษาคนควาหาความรูไดอยางหลากหลาย ไดแก  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา,  

ทองฟาจำลองกรุงเทพ, สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) , สวนเบญจสิริ เปนตน  

2. สถานศึกษาไดกำหนดรูปแบบในการบริหารงานเปนของตนเองโดยเฉพาะ คือ บริหารงาน 

ตามรูปแบบ ดาราคามโมเดล (DARAKAM  MODEL)  (D = Determination เปนการวางแผน   

A = Assignment การกำหนดผูรับผิดชอบ  R = Relationship การสรางความสัมพันธ  A = Active Learning 

การจดักิจกรรมการเรียนรู  K = Knowledge Transfer การถายโอนความรู  A = After Action Review การ

สะทอนความคิดหรือ การทบทวนหลังการจัดกิจกรรม M = Management การบริหารจัดการองคกร) 

 

ดานกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. ครูไดรับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสูครูมืออาชีพอยางตอเนื่องจากหลากหลายหนวยงาน 

ทำใหครูไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิด

แกผูเรียน ครูมีทักษะทางการสอนท่ีดีข้ึนในหลายรูปแบบทำใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ สนุกสนานกับการเรียน           

ครูใชสื่อการสอนและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอบสนองกับเนื้อหาการสอน ทำใหผูเรียนรูจักคิดและใชวิจารณญาณ

ในการแกปญหาเกิดองคความรูดวยตนเอง 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใชกระบวนการ Coaching and mentoring  

ไดรวมกันผลิตสื่อการเรียนรู คือ “สื่อบูรณาการ” เพ่ือชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจในการคนควาหาความรู  

เปนสื่อท่ีสามารถสัมผัสและจับตองไดเปนการเราความสนใจของผูเรียนและสงเขาประกวดจนไดรับรางวัล 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

  ผูเรียนทุกคนมีการทำโครงงานทุกคน มีการจัดเวทีใหผูเรียนไดแสดงผลงาน/ประกวดและนำโครงงาน             

จัดนิทรรศการ ผูเรียนสามารถนำเสนอผลงานไดอยางชัดเจน ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหผลิตชิ้นงานจากโครงงาน

อยางตอเนื่องและหลากหลาย ควรมีการรายงานผลการศึกษาตามจุดประสงคของโครงงาน และการอภิปรายผล               

ใหขอเสนอแนะยอนกลับไปยังผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนนำไปพัฒนาปรับปรุงซ่ึงจะนำไปสูนวัตกรรมดานผูเรียนตอไป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบรหิารงาน ดาราคามโมเดล (DARAKAM  MODEL) ใหชดัเจน  

ดวยการนำรูปแบบไปทดลองใชและนำผลการทดลองใชมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบใหดียิ่งข้ึน พรอมจัดทำเปนคูมือใน                 

การบริหารงาน โดยการใชกระบวนการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบใหมีความสมบูรณและเผยแพรเปนแบบอยาง       

ในดานการบริหารงาน และพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษาตอไป 
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 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

  ครูไดรวมกันผลิตสื่อการเรียนรู เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา “สื่อบูรณาการ"   

เปนสื่อท่ีสามารถสัมผัสและจับตองไดเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน  สื่อนี้เกิดจากครูรวมกันวิเคราะหปญหาท่ี

ผูเรียนไมใหความสนใจดานการเรียนการสอนและไดสงสื่อนี้เขาประกวดจนไดรับรางวัล ครูควรพัฒนาตนเองในดานการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอน การสรางชิน้งาน การผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี โดยการใชกระบวนการ

ความรู (Knowledge Management) กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล พรอมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

กันในองคกร (PLC) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานหรือชิ้นงานใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี               

(Best Practice) ของสถานศึกษา พรอมขยายผลแกสถานศึกษาอ่ืนๆ ขยายผลสูเครือขาย จนเกิดเปนนวัตกรรมเดนของ

สถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในดานกระบวนการจัดการเรียนรูตอไป 

 

14. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน  

             สภาพปญหา 

             1. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกิจกรรม STEM อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะตางๆ                  

ของนักเรียน ใหมีพัฒนาการท่ีดี เหมาะสมกับวัย 

             2. มีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายและสม่ำเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนินงานมากข้ึน 

เพ่ิมกลยุทธดานการอาน การเขียนและการสื่อสารใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน  

             3. ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล              

การแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทำงาน มีความสามารถใน

การทำงานเปนทีมและควรแยกการประเมินกลุมผูเรียน เกง ออน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

             4. สงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดดียิ่งข้ึน 

             5. สนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม ICT                   

(e - learning , E-book , CAI)  

             6. สงเสริมการเยี่ยมบานนักเรียน เพ่ือใหครูและผูปกครองไดแลกเปลี่ยนขอมูลและนำขอมูลท่ีไดมา

สงเสริมใหผูเรียนมีภาวะทางโภชนาการท่ีดีข้ึน  

             7. สงเสริมความรูทางโภชนาการใหแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญดานภาวะโภชนาการ 

 การจัดทำบันทึกความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตางๆ 

     8. นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือนำผลท่ีไดมาวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป 

     9. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง 

มากข้ึน ชวยระดมทุนทรัพยากรใหเพียงพอและมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษา 
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            10. การสงเสริม พัฒนาครูผูสอนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

            11. การจัดทำบันทึกความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตางๆ 

            12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมตรงตามความตองการของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

     เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแนวทางการมีสวนรวม           

จากทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

ผูปกครองและนักเรียน ดำเนินการท้ังดานงานวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานท่ัวไป มุงเนน

ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสำคัญให

ความสำคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสำคัญ   

นำไปสูคุณภาพของผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลให

ผูเรียน มีความรู มีคุณธรรม  โดยมีการดำเนินการ 

นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 

สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผล 

การจัดการศึกษาอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 

มีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 

คุณภาพของผูเรียน 

     มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตร 

และมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนา

เด็กท่ียังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     การเพ่ิมหรือขยายเครือขายความรวมมือใน    

การจัดการศึกษา การสรางเครือขายความรวมมือของ

ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการ   

จัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

    เด็กบางสวนควรไดรับการสงเสริมดานความ    

กลาแสดงออกเพราะเด็กบางคนไมมีความม่ันใจ         

ในตนเอง 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

     เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเหมาะสมกับวัย        

บอกความตองการของตนเองไดแสดงความคิดและ

จินตนาการไดอยางสรางสรรค สามารถบอกเรื่องราว

ตางๆ ของตนเองได มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและได 

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผานการเลนอิสระ สามารถ

ชวยเหลือตนเองได เรียนหรือเลนรวมกับผูอ่ืนได 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใน

ระดับ ดีเยี่ยม 

2. ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษสูงกวา

ระดับชาติและมากกวา รอยละ 50 ทุกกลุมสาระท่ีมี             

การทดสอบอยางตอเนื่อง 

3. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ

น้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ 

4. ผูเรียนมีความสัมมาคารวะ และความมีระเบียบวินัย ซ่ึง

เปนคุณธรรมเปาหมายท่ีเชื่อมโยงไปสูคุณธรรมอัตลักษณของ

โรงเรียน “ดาราคาม งามมารยาท” เปนท่ียอมรับของชุมชน

ภายนอก 

 5. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึนรอยละ 100 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแนวทางการมีสวนรวมจาก              

ทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

ผูปกครองและนักเรียน ดำเนินการท้ังดานงานวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานท่ัวไป มุงเนนผลลัพธ

และผลกระทบท่ีเกิดกับผูเรียน เปนสำคัญใหความสำคัญ          

กับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสำคัญไปสูคุณภาพของ

ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียน มีความรู มีคุณธรรม 

โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผล 

การจัดการศึกษาอยางเปนระบบท่ีสามารถตรวจสอบได           

คุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนในระดับชั้น ป.1 - ป.3 ตองเรงดำเนินการพัฒนา

ดานการนำเสนอ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยน              

เรียนรูอยางสมเหตุสมผล 

2. ผูเรียนตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณ

ไดอยางเหมาะสม 

3. ผูเรียนในระดับชั้น ป.5 - ป.6 ตองไดรับการสงเสริม              

ดานเจตคติท่ีดีตอความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยม

ตางชาติ การเลนเกม/ไลน ทางโซเชียล/โทรศัพทมือถือ 

จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำใหลมืวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาในเรื่องการคิดวิเคราะห  

การอานจับใจความของเรื่อง/เนื้อหาท่ีอานใหมากข้ึน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      การเพ่ิมหรือขยายเครือขายความรวมมือใน        

การจัดการศึกษา การสรางเครือขายความรวมมือของ    

ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา           

ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการ            

จัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูล

ย อนกลั บ แกนั ก เรี ยน ทัน ที  เพ่ื อนั ก เรี ยนนำไป ใช        

พัฒนาตนเอง 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

มีการรวบรวมขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

       ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน                   

โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวน  

การคิดไดปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการและแหลงเรียนรู              

ท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 

       สภาพปญหา  

 สถานศึกษาตั้งอยูในชุมชนเมือง แวดลอมดวยอาคารสำนักงานและสถานท่ีสำคัญๆ ของทางราชการ

ชุมชนรอบๆ สถานศึกษาท่ีเปนชุมชนดั้งเดิมมีคอนขางนอย ทำใหมีอุปสรรคตอการขยายปริมาณนักเรียน 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ                          

มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ท่ีพึงประสงค มีความใฝรู 

และสามารถคนควาหาความรูจากการอาน รวมท้ังมีความ                      

สามารถดานการคิด และสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

      ผูบริหารมีความสามารถในดานการบริหารจัดการ  

มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับคนท่ัวไป สามารถประสานงาน กับ

หนวยงานอ่ืนใหมารวมพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา 

จนทำผลการประเมินตามตัวบงชี้ท่ี 7-12 อยูในระดับ ดีมาก

ทุกตัวบงชี้ 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

      ครูมีปประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ และมีความโดดเดนในดานประสิทธิผล     

การดำเนินการของสถานศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

    สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปน

ระบบครบ 8 ข้ันตอนตามกฎกระทรวงท่ีพรอมดวยระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ขอ 14 ตนสังกัดประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษา และผลการประกันคุณภาพ

ภายในรอบสอง ป 2551-2553  มีการพัฒนาท่ีสูงข้ึน     

อยางตอเนื่องสงผลใหผลการประเมิน ดีมาก 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

    ผูเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนท่ีพึงพอใจ

หลายกลุมสาระ เชน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ               

การงานอาชีพและภาษาตางประเทศท่ีอยูใน         

ระดับ ปรับปรุง 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

    ครูบางสวนยังขาดประสิทธิผลของการจัด 

ประสบการณการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีน               

เปนสำคัญ โดยเฉพาะดานกระบวนการจัดการเรียนรู     

ของครูบางดาน เชน การวิเคราะหผลการประเมิน        

และนำมาใชในการเรียนการสอนซอมเสริมและพัฒนา

ผูเรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อ               

และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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15. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2564  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6) 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ 3

ข้ึนไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 3

ข้ึนไป 

จำนวนท่ี

เขาสอบ 

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 

คณิตศาสตร 38 0 1 1 2 7 13 9 5 27 71.05 

วิทยาศาสตรฯ 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 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 

 

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

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ 3

ข้ึนไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 3

ข้ึนไป 

จำนวน

ท่ีเขา 

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 

คณิตศาสตร 36 0 1 2 4 6 5 7 11 23 63.89 

วิทยาศาสตรฯ 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 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 

 

36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

9 

 

7 

 

14 

 

30 

 

83.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.78
63.89

80.56 83.33
100.00 100.00 100.00 100.00

80.56 83.33

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ 3

ข้ึนไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 3

ข้ึนไป 

จำนวน

ท่ีเขา 

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 

คณิตศาสตร 45 0 0 0 3 4 10 6 22 38 84.44 

วิทยาศาสตรฯ 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 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 

 

45 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

1 

 

11 

 

3 

 

26 

 

40 

 

88.89 
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77.78 80.00

73.33

100.00 100.00 100.00

60.00

88.89

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ 3

ข้ึนไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 3

ข้ึนไป 

จำนวน

ท่ีเขา 

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 

คณิตศาสตร 38 0 1 4 1 8 5 6 13 24 63.16 

วิทยาศาสตรฯ 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 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 

 

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

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ 3

ข้ึนไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 3

ข้ึนไป 

จำนวน

ท่ีเขา 

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 

คณิตศาสตร 31 0 0 0 2 2 9 11 7 27 87.10 

วิทยาศาสตรฯ 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 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 

 

31 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

13 

 

2 

 

1 

 

6 

 

9 

 

29.03 

 

 

 
 

 

58.06

87.10

48.39
38.71

45.16

93.55

61.29

29.03

64.52

29.03

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 

นร.ท่ีได

ระดับ 

3ข้ึนไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 3

ข้ึนไป 

จำนวน

ท่ีเขา 

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 

คณิตศาสตร 57 4 8 3 8 6 11 5 12 28 49.12 

วิทยาศาสตรฯ 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 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 

 

57 

 

2 

 

4 

 

6 

 

6 

 

7 

 

4 

 

9 

 

19 

 

32 

 

56.14 
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73.68
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57.89 56.14

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละ นร.ท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ ฯ แสดงจำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

กลุมสาระการเรียนรู 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป (คน)  

รอยละ  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 

คณิตศาสตร 27 23 38 24 27 28 167 68.16 

วิทยาศาสตรฯ 35 29 35 20 15 23 157 64.08 

สังคมศึกษาฯ 38 30 36 25 12 26 167 68.16 

ประวัติศาสตร 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 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(หนาท่ีพลเมือง) 
38 30 40 22 9 32 171 69.80 

ผลเฉลี่ยท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดระดับ 3 ข้ึนไปรอยละ 74.85 

 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

โรงเรียนดาราคาม ระดับ ป.1 - ป.6  ปการศึกษา 2564 
 

 
 

65.71 68.16 64.08 68.16 72.24
97.96 86.12 84.49 71.84 69.80

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3ข้ึนไป



51 

 

 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test :NT) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

 

ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได เฉล่ียรอยละ 

จำนวนและรอยละ

นักเรียนคะแนนสูง

กวาคาเฉล่ีย 

ดานภาษา 100    

ดานคำนวณ 100    

รวมคะแนน 200    

คาเฉลี่ยรอยละของโรงเรียน 100    

คาเฉลี่ยรอยละของเขตพ้ืนท่ี 100    

คาเฉลี่ยรอยละของประเทศ 100    

 

** หมายเหตุ  

        ไมสามารถทำการทดสอบ NT ได 

       เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (จำนวน 47 คน) 

 

วิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

จำนวนและรอยละของนักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ 

 

เฉลี่ยรอยละ 

คณิตศาสตร 19 38.29 11.30 9 47.36 

ภาษาไทย 19 58.63 14.94 12 63.15 

วิทยาศาสตร 19 39.87 12.79 12 63.15 

ภาษาตางประเทศ 19 42.27 21.82 8 42.10 

รวมเฉล่ีย  41.85    
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คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2562-2564 ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชา พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

คณิตศาสตร 36.15 30.53 38.29 

ภาษาไทย 51.88 57.87 58.63 

วิทยาศาสตร 36.40 38.17 39.87 

ภาษาตางประเทศ 29.90 41.91 42.27 

เฉล่ีย 38.58 42.11 44.77 
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คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2562-2564 ระดับประถมศึกษาปท่ี 6

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564
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สวนท่ี  2  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ปการศึกษา 2564   
 

ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางดานอารมณได ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรูได ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามหนวยการเรียนรูท่ีกำหนดไวตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560    

มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด       

จัดกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย นักเรียนไดมีทักษะการสังเกต การแกปญหา        

ในชีวิตประจำวัน นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เหมาะสมกับวัย 

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน  

• มีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมการพัฒนา

เด็กอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 

• ภาพกิจกรรมตางๆ ของนักเรียน 

• ผลงานนักเรียน 
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3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

         จุดเดน เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย            

ท่ีสถานศึกษากำหนดมีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา ผานการจัดกิจกรรมการเสริมประสบการณ

ดวย STEM ศึกษา และกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

จุดท่ีมีการพัฒนา พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหนักเรียนอนุบาลใหมีพ้ืนฐานเหมาะสมตามวัย 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามหนวยการเรียนรูท่ีกำหนดไวตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560    

นำมาใชในการจัดกิจกรรมในปตอไป และปรับใหเขากับสถาณการณในปจจุบัน 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม  

 นักเรียนมีความพรอมในการพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา พรอมเปนสมาชิกท่ีดี                                     

ของสังคม 

  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ดเีลิศ 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดเีลิศ 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ดเีลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ ดเีลิศ 

2.5 ใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ดเีลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ดเีลิศ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย 2560 เพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา จัดหนวยการเรียนรู 

ใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน จัดการเรียนรู STEM ศึกษา และครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ครูผูสอน 

ไดเขารวมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ สภาพแวดลอมหองเรียนมีความเหมาะสมสำหรับ       

เด็กปฐมวัยใชเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม      

เสริมประสบการณในการจัดกิจกรรมแตละหนวยผูปกครองใหความรวมมือในการรวบรวมเศษวัสดุตางๆ ในการ

ประกอบการประดษิฐชิ้นงานตางๆ ในกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
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2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

• หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 2560  

• แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 

• ภาพกิจกรรม  

• คำสั่งตางๆ 

• วิจัยในชั้นเรียน 

• เกียรติบัตร 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

 จุดเดน  หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน จัดหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียน กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยเหมาะแกการเรียนรู มีการใชสื่อ และ

เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองอยูเสมอผานทาง                

Line Application มีการติดตอ และประสานงานตางๆ กับชุมชน เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) ครูผูสอนไดเขารวมการอบรมจากหนวยงานตางๆ เชน เขารวมอบรมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.), ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปนตน เพ่ือพัฒนาตนเอง และนำความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณอยูเสมอ 

จุดท่ีมีการพัฒนา  

- 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  คณะครูพัฒนาตนเองทางดานเทคโนโลยีอยู เสมอ เพ่ือให ทันกับยุคสมัยท่ี มีเทคโนโลยีใหมๆ              

อยูตลอดเวลา และนำมาปรับใชในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม  

 คณะครูสายชั้นอนุบาลมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ และนำความรูท่ีไดไปจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

และถายทอดความรูใหกับเด็กปฐมวัยอยางเต็มความสามารถ 
 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดเีลิศ 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดเีลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดเีลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
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 

ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงผานกิจกรรม 

STEM ศึกษา กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และกิจกรรมเสริมประสบการณตามหนวยตางๆ ท่ีไดกำหนดไว 

เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกในดานตางๆ เชน การแสดงความคิดเห็น การระดมความคิดระหวางนักเรียนใน

การจัดกิจกรรมกลุม การคาดเดาของนักเรียนจากกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร เปนตน มีการประเมิน

พัฒนาการเปนรายบุคคลท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผานกิจกรรมเสริมประสบการณ ทำการ

วจิัยในชั้นเรียน จัดทำแผนกิจกรรมเสริมประสบการณจากหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2560 เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการท่ีครอบคลุมทุกดาน มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

• ภาพกิจกรรม 

• แบบบันทึกประเมินพัฒนาการรายบุคคล 

• วิจัยในชั้นเรียน 

• เลมโครงงานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

• หลักสูตรสถานศึกษา 

• หนวยการจัดกิจจกรมเสรมิประสบการณ 

3. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเดน  เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเหมาะสมกับวัย สามารถบอกความตองการของตนเองได 

แสดงความคิดและจินตนาการไดอยางสรางสรรค สามารถชวยเหลือตนเองได เรียนหรือเลนรวมกับผูอ่ืนได 

นักเรียนไดรับประสบการณตรงผานกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และกิจกรรมเสริม

ประสบการณตามหนวยตางๆ ท่ีไดกำหนดไว มีการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคลท้ังดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา และการทำวิจัยในชั้นเรียน 

จุดควรพัฒนา 

 - 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกิจกรรม STEM อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะตางๆ ของนักเรียน 

ใหมีพัฒนาการท่ีดีเหมาะสมกับวัย 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม  

 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง พรอมท้ังปลูกฝงเตรียมความพรอมใหกับ

นักเรียนในการเปนพลเมืองท่ีดี ดำรงชีพดวยความพอเพียง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ด ี

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ด ี

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 
ดี 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ด ี

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ี

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ด ี

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดเีลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ดีเลิศ 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ดี 

  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

กระบวนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ     

โดยการจัดการเรียนรูสงเสริมการใชภาษาทุกวันในวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแตละวิชาจะมี

การบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูโดยการนำเรื่อง/สถานการณมาใหผูเรียนคิดวิเคราะห นำไปสูการแสดงความ

คิดเห็น การอภิปรายรวมกันแกปญหาในเรื่องตางๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนท่ีมีสำนวนภาษา

ถูกตอง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมทองอาขยานในกิจกรรมวันสำคัญ ไดแก วันสุนทรภูและวันภาษาไทย 

(การประกวดคัดลายมือ , อานรอยแกวรอยกรอง , การเขียนเรียงความ , การแตงกลอน , อานเนื้อเรื่อง)        

การเขียนไทย กิจกรรมเขียนตามคำบอก  การสอบแขงขันคณิตคิดเร็ว กิจกรรมทองสูตรคูณ เปนไปตามเปา       

ท่ีสถานศึกษากำหนด อยูในระดับ ดี 
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1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน             

ความคิดเห็นและแกปญหาดวยโครงการพัฒนาการเรียนรู  8 กลุมสาระ ท่ี เนนการจัดการเรียนรูแบบ                  

Active Learning การออกแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมสะเต็ม จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนำความรูมา

ประยุกตใช ซ่ึงผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห ระดับดีข้ึนไป อยูในรอยละ 87.76 เปนไปตาม

เปาประสงคท่ีกำหนด ในระดับ ดี 

1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน          

การจัดการเรียนรูแนวสะเต็มศึกษา และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนำความรูมาประยุกตใชดวยการประกวด

สิ่งประดิษฐแนวสะเต็ม ผูเรียนไดออกแบบผลงานดวยตนเอง 

1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนดาราคามดำเนินโครงการพัฒนา 

ICT มีความพรอมในดานเทคโนโลยี สนับสนุนใหครูไดเขารวมอบรมการใชสื่อเทคโนโลยีอยางสม่ำเสมอ โดยไดรับ

ความรวมมือจากสสวท. นำอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการเรียนรู ออกแบบสื่อการ

เรียนรูในสถานการณไวรัสโควิด 19 ผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการติดตอสื่อสารมากข้ึน เรียนรูใน

ระบบออนไลนผานทางชองทางตางๆไดอยางดี เชน ไลน FACEBOOK , E-MAIL , ZOOM การทำสื่อโซเชียล    

ใชเทคโนโลยตีางๆ โดยครูใหการแนะนำ การติดตาม รวมถึงการขยายผลกิจกรรมโครงการพัฒนาการสื่อสาร

เรียนรูดิจิทัลหลักสูตรอุนใจไซเบอร ท่ีทำใหผูเรียนไดรูจักมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมีและการสื่อสาร

อยางปลอดภัยและเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีรอยละ 84.08 เปนไปตาม

เปาประสงคท่ีสถานศึกษากำหนด  

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ

ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ครูวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจัดทำแผนการเรียนรูโดยการออกแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และไดรับการติดตามการจัดการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ เพ่ือสงเสริมศักยภาพให

ผูเรียนไดเรียนรูเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) โครงการ

นิเทศภายใน และผลระดับการเรียนรูเฉลี่ยท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู มีผูเรียนท่ีมีผลการเรียนรูระดับ 3 ข้ึนไป

รอยละ 74.72 อยูในระดับ ดี  
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 1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   

มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีแนวทางในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การประกอบอาชีพท่ีดี ผูเรียนไดรับความรูและปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบอาชีพในกิจกรรมโครงการตางๆ 

กิจกรรมชมรม เรียนรูและนำไปสรางผลผลิตประกอบอาชีพเสริมได ไดรับการรวมมือจากชุมชนและหนวยงาน   

ท่ีใหความรูเก่ียวกับอาชีพตางๆ อาทิ ชางตัดผม ตำรวจ ทหารทำใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพตางๆ มีโครงการ

พัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรูเปนไปตามเปาท่ีกำหนด ระดับ ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1.2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตาม

สถานศึกษากำหนด ผูสอนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค       

ในระดับดีข้ึนไปรอยละ 96.33 มีคานิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด ปฏิบัติตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ 

ดาราคาม งามมารยาท และเอกลักษณ ยิ้ม ไหว ทักทาย กิจกรรมประกวดวาดภาพเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 

โดยบัณฑิตธรรมศึกษา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันแมแหงชาติในรูปแบบออนไลน ท่ีแสดง

ใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสงเสริมใหผูเรียนปลูกฝงการทำความดี 

ชวยเหลือผูอ่ืนท้ังครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ผูเรียนไดผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.79 

เปนไปตามเปาท่ีกำหนด ระดับ ดีเลิศ 

1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ความเปนไทยและเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย มีสวนรวมใน       

การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ไดดำเนินโครงการกิจกรรมหองสมุดและวันภาษาไทย โครงการพัฒนาสาระ          

การเรียนรูศิลปะ กิจกรรมวันสำคัญดานวัฒนธรรมประเพณี เชน วันลอยกระทงในรูปแบบออนไลน ซ่ึงผูเรียนได

รวมกันใสชุดไทยรวมกิจกรรมสวมใสผาไทยทุกวันศุกร ท้ังนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน โครงการจัดจาง

วิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน โดยวิทยากรในทองถ่ิน ผูเรียนปฎิบัติตามอัตลักษณของ

โรงเรียนจึงทำใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษและเห็นคุณคาของความเปนไทย ผูเรียนไดผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.84 เปนไปตามเปาท่ีกำหนด ระดับ ดีเลิศ 

1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันผูอ่ืนไดดีบนความแตกตางและหลากหลาย ท้ังบุคคล เพศ วัย เชื้อชาติ และ

ศาสนา ไดดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตย ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น

ของผูอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธดี มีการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและเด็กปกติ ใหผูเรียน

เรียนรูในการอยูรวมกันอยางมีความสุข ผูเรียนไดผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.82 เปนไปตามเปาท่ี

กำหนด ระดับ ดีเลิศ 
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1.2.4 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีอารมณและสุขภาพจิตดีอยูเสมอ จากขอมูลดานสุขภาพ ขอมูล

พัฒนาการดานน้ำหนัก สวนสูง ขอมูลภาวะทางโภชนาผูเรียนอยูในเกณฑท่ีดี โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ

อนามัยโรงเรียนดาราคามเพ่ือจัดสรรอุปกรณสำหรับการดูแลรักษาอนามัย และปองกันการแพรระบาดของไวรัส

โควิด 19 การจัดการชวยเหลือครอบครัวผูเรียนโดยการแจกขาวสารอาหารแหง หนากากอนามัย และเจลลางมือ 

เพ่ือบรรเทาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานศึกษามีการจัดทำขอมูลโภชนาการอาหาร

กลางวันใหแกผูเรียน มีการติดตามการไดรับวัคซีนโควิด-19 อยางสม่ำเสมอ จัดโครงการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ผูเรียนมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.78 

เปนไปตามเปาท่ีกำหนด ระดับ ดีเลิศ 

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน รองรอยหลักฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร      

และการคิดคำนวณ 

- แบบประเมินความสามารถในการอาน การเขียน                  

และการสื่อสาร 

- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน      

(O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง               

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                

และแกปญหา 

- โครงการพัฒนาหองสมุดเปนแหลงเรียนรู 

- โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย  

- แบบประเมินความสามารถในการอานคิดวิเคราะห 

1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม - ผลงานนักเรียน 

1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

และการสื่อสาร 

- โครงการพัฒนา ICT 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

- การเรียนออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควิด-19 

- กิจกรรมการเรียนวิชาเทคโนโลย ี

- กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาการสื่อสารเรียนรูดิจิทัล

หลักสูตรอุนใจไซเบอร 

- ผลงานนักเรียน 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 

- โครงการนิเทศภายใน 

- มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) 

- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน      

(O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน รองรอยหลักฐาน 

- รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา                                        

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                                 

ในปปจจุบันและปท่ีผานมา 

- โครงการ English for life 

1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู 

- ขอมูลการรายการเขาศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- กิจกรรมตอนเชา เขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต 

- กิจกรรมวันแมแหงชาติ  

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน จิตสาธารณะ 

- กิจกรรมประกวดวาดภาพวันสำคัญทางศาสนา  

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 

- ตำรวจใหความรูและอบรมนักเรียน 

- ภาพถายนักเรียนเขารวมรับเกียรติบัตรธรรมศึกษาชั้น       

ตรี โท เอก 

1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย - โครงการวันสัปดาหหองสมุดและวันภาษาไทย 

- โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

- โครงการจัดจางวิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชาศิลปะ

พ้ืนฐาน 

- กิจกรรมวันลอยกระทง 

- กิจกรรมใสบาตรประจำเดือน 

- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

- ผลงานนักเรียนตางๆ 

1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

หลากหลาย 

- โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมใสบาตรประจำเดือน 

- กิจกรรมวันสำคัญของชาติตางๆ เชน วันแมแหงชาติ 

ในรูปแบบออนไลน  

1.2.4 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม - โครงการอนามัยโรงเรียนดาราคาม 

- สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน 

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

- การติดตามนักเรียนฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 
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3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

            จดุเดน  

1.  ผูเรียนจึงมีทักษะทางดานคณิตศาสตรและกระบวนการวิทยาศาสตร โดยโรงเรียนดาราคามได

รวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในการติดตามและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู  

2.  ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางโดยมี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีอัตลักษณตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

3.  ผูเรียนมีความกลาแสดงออก มีสวนรวมในการทำกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึนอยางสม่ำเสมอ

บนพ้ืนฐานความภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและรักษาความเปนไทย 

             4.  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยี 

ในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองท่ีปรับเขากับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

           จุดท่ีควรพัฒนา 

            1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               

และผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑอยางยั่งยืน 

            2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และใชวิจารณญาณในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหผูเรียน

สามารถใชสื่อไดอยางปลอดภัย 

            3. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใชในการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันได 

 4. พัฒนาการอานออก เขียนได ใหกับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนด และผูเรียนเกิดการพัฒนาใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน 

 5. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดริเริ่มในการสรางนวัตกรรมตางๆ 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

          1. ดำเนินการโครงการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการยกผมสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

          2. ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล การแกปญหา

ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทำงาน  

          3. สงเสริมการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการใหความรวมมือกับองคกร

หรือหนวยงานตางๆ ท่ีสนับสนุนครูชาวตางชาติในการเรียนรูในหองเรียน เพ่ือผูเรียนไดมีทักษะการสื่อสารและ

คุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ 

          4. บูรณาการใหทุกกลุมสาระการเรียนรู ฝกทักษะการ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดอยางถูกตอง  

เพ่ิมกิจกรรมท่ีสามารถใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานภาษา ครูสรางนวัตกรรมการเรียนรูในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี 

ท่ีชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ี เชน ชองทาง YOUTUBE หรือใช

แอพพลิเคชั่นตางๆ ในการชวยการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
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 5. จัดโครงการคายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนฐานกิจกรรมตางๆ เพ่ือชวยกระตุนในการริเริ่ม 

และการสรางนวัตกรรมตางๆ โดยความรวมมือกับโรงเรียนและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(สสวท.) 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ในปการศึกษา 2564 เปนชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนดาราคามมีการจัดการเรียน

การสอน 2 รูปแบบ ท้ังแบบ Online และ On-site คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยมาตรการการปองกันการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19  มีการประสานความรวมมือระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง และหนวยงานตางๆ 

ไดแก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สถานีตำรวจทองหลอ, วัดธาตุทอง, 

ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท, มูลนิธิในชุมชนคลองเตย เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนไดรับความรวมมือเปนอยางดี และใหความสำคัญกับความปลอดภัยสำหรับผูเรียนใหเปนไปตาม

มาตรการท่ีกำหนดไว ครูมีการติดตามดานการเรียนอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

จัดการประชุมดวยระบบ ZOOM  

มีการประชาสัมพันธงานและกิจกรรมตางๆ จัดทำจดหมายขาว ชองทางโซเชียล ไดแก FACEBOOK, เว็บไซตของ

โรงเรียน, LINE 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา      

และทุกกลุมเปาหมาย 
ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ด ี

ผลรวมมาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 

 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียนดาราคาม ประจำป 

การศึกษา 2564 ซ่ึงมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษาไว

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความตองการของชุมชน ภายใตอัตลักษณ งามมารยาท วิทยาศาสตรเดน  

เนนคุณธรรม สถานศึกษาไดนำประเด็นพิจารณาในแตละมาตรฐานการศึกษา และวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาและความตองการของชุมชนมากำหนดเปนกลยุทธในการพัฒนา             

ในปการศึกษา 2564 สถานศึกษา มีโครงการและกิจกรรมประกอบกลยุทธ ท้ังหมด 36 โครงการ ไดแก  
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โครงการจัดซ้ือวัสดุประจำป โครงการกิจกรรม STEM ของนักเรียนระดับปฐมวัย โครงการศิลปะสรางสรรคเติม

พลังคนพิเศษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม โครงการพัฒนากลุมสาระศิลปะ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โครงการสงเสริมทักษะคณิตศาสตร โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทยระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนตน โครงการสงเสริมการอาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร  

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการเรียนรูสูประชาอาเซียน  

โครงการ English for life โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

โครงการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  โครงการสงเสริมการออกกำลังกายและสมรรถนะดานพลศึกษา โครงการพัฒนา

คุณภาพการเรียนวิชาศิลปะ โครงการสื่อสรางสรรคพัฒนากลามเนื้อมือเพ่ือคนพิเศษ โครงการสรางนิสัยรัก          

การอาน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู (ชมรม) โครงการจัดจางวิทยากรภายนอกสอนพิเศษรายวิชา

ศิลปะพ้ืนฐานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการจางเจาหนาท่ีสนับสนุนการ              

จัดการศึกษา โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี พลังงานและสิ่งแวดลอม โครงการอนามัยโรงเรียน  โครงการ

ซอมแซมและจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ  โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน  โครงการงบเรียนฟรี 15 ป  โครงการนิทรรศการ

บานดาว (Open House) โครงการทดสอบสมรรถภาพลูกเสือ - เนตรนารี โครงการศึกษาแหลงเรียนรูชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และโครงการพัฒนา ICT เรียนฟรีอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมท่ี

สงเสริมและพัฒนางานอยางเปนระบบ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญมีการกำกับ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พรอมใหขอมูลยอนกลับแกบุคลากรและผูเก่ียวของทุกฝาย มีการ

ดำเนินงานตามโครงการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปมาอยางตอเนื่องครบถวน  

ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมบรรลุเปาหมายตามท่ีสถานกำหนด 

 สถานศึกษาพัฒนาและสงเสริมใหครู บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตรงตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสงครูเขารับการอบรม     

เพ่ือพัฒนาตนเองกับหนวยงานภายนอกและตนสังกัดอยางตอเนื่อง เชน การทำ PLC ของครูกับ สสวท. การทำ 

MOU ระหวางโรงเรียนดาราคามและสสวท. การพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุนใหม หัวใจพอเพียง” การใชสื่อ

ดิจิทัลเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบออนไลน การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผานระบบออนไลน “ตลาดนัดการเรียนรูออนไลนวังจันทรเกษม” 

สงผลใหครูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพโดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดแกผูเรียน ครูสามารถวิเคราะห ออกแบบและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

โดยคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน ครูจัดทำแผน IEP เพ่ือใชกับผูเรียนเรียนรวม ครูทุกคนมีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมแบบ Active Learning 

และโรงเรียน STEM  
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 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู             

ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีพลังงานและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาหองเรียน สถานศึกษามีแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาและหนวยการเรียนรู จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบการ

บริหารงานและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ติดตั้งอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงกระจายสัญญาณ 

Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในสถานศึกษา เพ่ือใหครูสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนใหผูเรียน  

เกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้สถานศึกษายังอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถหาความรูได

อยางหลากหลาย เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) , ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือ

การศึกษาทองฟาจำลองกรุงเทพ (เอกมัย) , สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เปนตน 

 

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ รองรอยหลักฐาน 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

- แผนปฏิบัติการประจำป 2564 

- รูปภาพกิจกรรม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- แผนผังโครงสรางการบรหิารงาน 

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

(OBEC e - filing System) 

- ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสำนักงาน         

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (My - Office) 

- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(รายงานการประชุม/รูปภาพ) 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                

กิจกรรมตางๆ 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบาน) 

- ระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจาก

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

(ปพ.5) 

- แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล   

(ปพ.6) 

- โครงการเสริมทักษะการฟงและการอาน 

- โครงการเสริมสรางความรูทักษะอาชีพ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ รองรอยหลักฐาน 

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 

- การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวตางชาติ 

- กิจกรรมสัปดาหหองสมุดและภาษาไทย 

- กิจกรรมวันลอยกระทง 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - คำสั่ง 

- เกียรติบัตร 

- รูปภาพกิจกรรม 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

- แผนปฏิบัติการประจำป 2564 

(โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี พลังงาน                 

และสิ่งแวดลอม) 

- รูปภาพหองปฏิบัติการตางๆ 

- รูปภาพอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 

- website โรงเรียนดาราคาม 

- Facebook ดาราคามบานดาว 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

(EMIS) 

- ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

- อุปกรณ/สื่อมัลติมีเดียประจำหองเรียน 

(โครงการพัฒนา ICT) 

- สื่ออิเล็กทรอนิกสจากสสวท. เชน Project 14 

- สื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

- รูปภาพกิจกรรม 

 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

 จุดเดน 

 1. สถานศึกษายังอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถคนควาหาความรูไดอยางหลากหลาย ไดแก 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย),       

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาทองฟาจำลองกรุงเทพ (เอกมัย) เปนตน 

  2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน                    

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปท่ีสอดคลอง
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กับการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาให

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได          

อยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานและการจัดทำรายงานผล

การศึกษาโดยโรงเรียนไดใชกระบวนการวิเคราะหปญหาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จุดควรพัฒนา 

 1. การขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับเครือขายของโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง 

 2. ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหความรวมมือ รวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. นำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือนำผลท่ีไดมาวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง

มากขึ้น ชวยระดมทุนเพ่ือจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอและมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและ      

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 มีการเผยแพรขอมูล/การประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของรับทราบ เชน แจงผานการประชุมผูปกครอง   

หรือเว็บไซตโรงเรียนดาราคาม 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 
ดี 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ด ี

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน ด ี

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 
ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 3 ดี 
  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ทางโรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ครูสามารถนำหลักสูตรในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด มีการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active learning) ท้ังทาง

On-site และ Online  ใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใหผูเรียนมีสวนรวม ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหมี

ประสิทธิภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดกับผูเรียน 

 ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบการจัดการเรียนการสอน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการทำ PLC ใหเขาถึงปญหาการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและแกปญหาผูเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข ครูจัดทำแผน IEP (Individual Education Plan) เพ่ือใชกับผูเรียนเรียนรวมและผูเรียน

การศึกษาพิเศษใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู ครูไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และมีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเปนประจำ และครูทุกคนไดทำงานวิจัยในชั้นเรียน            

ปละ 1 เรื่อง 

 ทางโรงเรียนสงเสริมใหครูผลิตนวัตกรรม นอกจากนี้ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากสถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหการสนับสนุนและสงเสริมครูดานการสังเกตการสอนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ดวยกระบวนการ Coaching and mentoring   

ใหความชวยเหลือครูดานการจัดทำสื่อ ICT โดยจัดอบรมใหครูเขาใจและรูวิธีการตางๆ 
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2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนบัสนุนผลการประเมิน 

ทางโรงเรียนไดจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต สามารถใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน                 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

 จุดเดน 

 ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูครู มืออาชีพอยางตอเนื่ อง สถานศึกษาไดรับความรวมมือ                 

จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการทํา MOU รวมกัน สสวท. ไดจัดสง

วิทยากรมาใหความรูแกครูในดานการใชสื่อ การผลิตสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                        

ตามแบบโรงเรียน STEM Education และใหความรูดานการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) โดยการทํา PLC รวมกัน รวมท้ังครูไดเขารวมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใชกระบวนการ Coaching and mentoring ครูได

รวมกันผลิตสื่อการเรียนรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน คือ “สื่อบูรณาการ” สื่อนี้จะบูรณาการได

หลากหลายกลุมสาระการเรียนรู เปนสื่อท่ีสามารถสัมผัสและจับตองไดเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน          

สื่อนี้เกิดจากครูรวมกันวิเคราะหปญหาท่ีผูเรียนไมใหความสนใจดานการเรียนการสอน ผูเรียนขาดทักษะ การคิด 

ไมพยายามใชความคิด เม่ือพบแบบทดสอบท่ีสลับซับซอน  

 จุดควรพัฒนา 

ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ครูควรพัฒนาตนเองในดานการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การสรางชิ้นงาน สรางสื่อ                         

และนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี โดยการใชกระบวนการวิจัย กระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางาน 

หรือชิ้นงานใหมีความสมบูรณ เพ่ือเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา พรอมท้ังขยายผลแก

สถานศึกษาอ่ืนๆ โดยใชกระบวนการจัดการความรู กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและนำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในองคกร 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ครูและนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและสังคม มีการบำเพ็ญประโยชนและสรางสรรค

ความเจริญใหกับชุมชนและสังคมท่ีอยูอาศัยอยางเต็มความสามารถ รวมถึงชวยสอดสองพฤติกรรมของบุคคลท่ี

จะเปนภัยตอสังคม ใหความรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินแกประชาชนตามความสามารถของตนเอง ชวยคิดและ

แกไขปญหาตางๆ ของสังคม  
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การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเดน (ระบุ 1 ผลงาน) 

 Best practice  คือ นวัตกรรมการสรางสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน 
 

ประเด็นที่ตองการให สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย (ระบุ 1-3 เรื่อง) 

          ติดตามตรวจสอบ สืบเนือ่งจากนวัตกรรมการสรางสื่อการสอนในรูปแบบออนไลนจึงใหติดตามตรวจสอบ เรื่อง 

 1. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

 2. ความหลากหลายในการสรางสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน 

 3. การขยายผลงานสูชุมชน 
 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2564    

 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางท่ีโรงเรียนรายงาน) 

 ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปท่ี 1-3 (แยกระดับชั้น อ.1  อ.2  และ อ.3) 

อนุบาล 1 

พัฒนาการดาน 
จำนวนเด็ก       

ท่ีประเมิน 

จำนวน (รอยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 12 11(91.67) 1(8.33) - 

2. ดานอารมณ - จิตใจ 12 12(100) - - 

3. ดานสังคม 12 12(100) - - 

4. ดานสติปญญา 12 11(91.67) 1(8.33) - 

อนุบาล 2 

พัฒนาการดาน 
จำนวนเด็ก       

ท่ีประเมิน 

จำนวน (รอยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 14 14(100) - - 

2. ดานอารมณ - จิตใจ 14 14(100) - - 

3. ดานสังคม 14 14(100) - - 

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

พัฒนาการดาน 
จำนวนเด็ก       

ท่ีประเมิน 

จำนวน (รอยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 12 12(100) - - 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 12 12(100) - - 

3. ดานสังคม 12 12(100) - - 

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

 (นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปรับตามตารางท่ีโรงเรียนรายงาน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น 

 

ผลทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 

 ระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564      

สาระวิชา จำนวนคน 
คะแนน

เฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

การอานออกเสียง        

การอานรูเรื่อง        

 

ความสามารถ การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง คาเฉล่ีย 

คาเฉลี่ยรอยละของโรงเรียน    

คาเฉลี่ยรอยละของประเทศ    

คาเฉลี่ยรอยละของสังกัด (สพฐ.)    

 

** หมายเหตุ  

ไมสามารถทำการทดสอบ RT ได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVD-19)  
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   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 38 22 12 4 - 

ประถมศึกษาปท่ี 2 36 21 15 0 - 

ประถมศึกษาปท่ี 3 45 31 14 0 - 

ประถมศึกษาปท่ี 4 38 17 20 1 - 

ประถมศึกษาปท่ี 5 31 26 5 0 - 

ประถมศึกษาปท่ี 6 57 42 11 4 - 

รวม 245 165 71 9 - 

เฉล่ียรอยละ  64.90 31.43 3.67 0 
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ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 38 18 16 4 - 

ประถมศึกษาปท่ี 2 36 11 14 11 - 

ประถมศึกษาปท่ี 3 45 27 17 1 - 

ประถมศึกษาปท่ี 4 38 16 16 6 - 

ประถมศึกษาปท่ี 5 31 13 17 - 1 

ประถมศึกษาปท่ี 6 57 32 18 3 4 

รวม 245 117 98 25 5 

เฉล่ียรอยละ  47.76 40.00 10.20 2.04 
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     ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 38 100 0 

ประถมศึกษาปท่ี 2 36 100 0 

ประถมศึกษาปท่ี 3 45 100 0 

ประถมศึกษาปท่ี 4 38 100 0 

ประถมศึกษาปท่ี 5 31 100 0 

ประถมศึกษาปท่ี 6 57 100 0 

รวม 245 100 0 

เฉล่ียรอยละ  100 0 

 

 

   ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียนของนักเรียน 

ดาน 
จำนวนคน

ท้ังหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะสำคัญ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

1. ดานความสามารถในการสื่อสาร 245 156 80 9 - 

2. ดานความสามารถในการคิด 245 134 106 5 - 

3. ดานความสามารถในการแกปญหา 245 119 109 17 - 

4. ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 245 146 96 3 - 

5. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 245 179 52 14 - 

รวม 1,225 734 443 48 - 

เฉล่ียรอยละ 100 59.92 36.16 3.92 - 
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ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนช้ัน ป.1-6

1.ดานความสามารถในการสื่อสาร 2.ดานความสามารถในการคิด

3.ดานความสามารถในการแกปญหา 4.ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
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สวนท่ี 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา    
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห  

สังเคราะห เพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (3 - 5 ป) และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน                

พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังนี ้

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 

          เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   

มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา ผานการจัด

กิจกรรมการเสริมประสบการณดวย STEM ศึกษา และ

กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน จัดหนวย

การเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน กิจกรรม

บูรณาการ STEM ศึกษา สภาพแวดลอมมีความปลอดภัย

เหมาะแกการเรียนรู มีการใชสื่อ และเทคโนโลยี

ประกอบการเรียนการสอน มีการประสานงาน แลกเปลี่ยน

ขอมูลกับผูปกครองอยูเสมอผานทาง Line Application       

มีการติดตอ และประสานงานตางๆ กับชุมชน เชน สถาบัน

สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ครูผูสอนไดเขารวมการอบรมจากหนวยงานตางๆ เชน เขา

รวมอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.), ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปนตน  

เพ่ือพัฒนาตนเอง และนำความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณอยูเสมอ 

คุณภาพของเด็ก 

      พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหเด็กอนุบาลใหมี

พ้ืนฐานเหมาะสมตามวัย 

 

 

 

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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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เหมาะสมกับวัย 

สามารถบอกความตองการของตนเองได 

แสดงความคิดและจินตนาการไดอยางสรางสรรค สามารถ

ชวยเหลือตนเองได เรียนหรือเลนรวมกับผูอ่ืนได เด็กไดรับ

ประสบการณตรงผานกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอย และกิจกรรมเสริมประสบการณตาม

หนอยตางๆ ท่ีไดกำหนดไว มีการประเมินพัฒนาการเปน

รายบุคคลท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ทำการวิจัยในชั้นเรียน 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      - 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- นำกิจกรรมเสริมประสบการณตามหนวยการเรียนรูท่ีกำหนดไวตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยป 2560 

ใชในการจัดกิจกรรมในปตอไป และปรับใหเขากับสถาณการณในปจจุบัน 

- คณะครูพัฒนาตนเองทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ เพ่ือใหทันกับยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ                     

อยูตลอดเวลาและนำมาปรับใชในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกิจกรรม STEM อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะตางๆ ของนักเรียน 

ใหมีพัฒนาการท่ีดีเหมาะสมกับวัย 

 

4. ความตองการการชวยเหลือ  

       - อยากใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก อาทิเชน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร , สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หรือหนวยงานอ่ืนมาใหความรู

และเปนประโยชนกับครูปฐมวัย เพ่ือนำความรูท่ีไดไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนหลักสูตรครอบคลุม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน เปนตน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

      1. ผูเรียนมีทักษะทางดานคณิตศาสตร           

และกระบวนการวิทยาศาสตร โดยโรงเรียนดาราคามได

รวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) ในการติดตามและพัฒนาการ          

จัดการเรียนรู  

      2. ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ

สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางโดยมีกิจกรรมท่ี

หลากหลาย และมีอัตลักษณตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

      3. ผูเรียนมีความกลาแสดงออก มีสวนรวมในการ         

ทำกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึนอยางสม่ำเสมอบน

พ้ืนฐานความภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและรักษาความ

เปนไทย    

      4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรูไดดวยตนเองปรับใหเขากับสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1. สถานศึกษาอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถ

คนควาหาความรูไดอยางหลากหลาย ไดแก สถาบัน

สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 

สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย),                

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาทองฟาจำลองกรุงเทพ 

(เอกมัย) เปนตน 

      2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและ

ใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน                    

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง          

การประชุมเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ 

คุณภาพของผูเรียน 

      1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

การเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               

และผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑ

อยางยั่งยืน 

      2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และใช 

วิจารณญาณในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให

ผูเรียนสามารถใชสื่อไดอยางปลอดภัย 

      3. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการใช

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใชในการ

สื่อสารในชีวิตประจำวันได 

      4. พัฒนาการอานออก เขียนได ใหกับผูเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนด และผูเรียนเกิดการพัฒนาใหอยูใน

ระดับท่ีดีข้ึน 

      5. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดริเริ่ม

ในการสรางนวัตกรรมตางๆ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1. การขยายเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษากับเครือขายของโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง 

     2. ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหความรวมมือ รวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปท่ี

สอดคลองกับการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา

และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียน          

มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนิน                    

การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานและ        

การจัดทำรายงานผลการศึกษาโดยโรงเรียนไดใชกระบวนการ

วิเคราะหปญหาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือ จากสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการทํา MOU รวมกัน 

สสวท. ไดจัดสงวิทยากรมาใหความรูแกครูในดานการใชสื่อ        

การผลิตสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบ

โรงเรียน STEM Education และใหความรูดานการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  

โดยการทํา PLC รวมกัน รวมท้ังครูไดเขารวมอบรมสัมมนาเพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

      ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใช

กระบวนการ Coaching and mentoring ครูไดรวมกันผลิตสื่อ

การเรียนรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน คือ “สื่อบูรณาการ” 

สื่อนี้จะบูรณาการไดในหลายกลุมสาระการเรียนรู เปนสื่อท่ี

สามารถสัมผัสและจับตองไดเปนการกระตุนความสนใจของ 

ผูเรียน สื่อนี้เกิดจากครูรวมกันวิเคราะหปญหาท่ีผูเรียนไมใหความ

สนใจดานการเรียนการสอน ผูเรียนขาดทักษะ การคิด ไม

พยายามใชความคิด เม่ือพบแบบทดสอบท่ีสลับซับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

      ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใช

พัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

          1. ดำเนินการโครงการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

          2. ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล การแกปญหา

ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการมีทักษะในการทำงาน  

          3. สงเสริมการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการใหความรวมมือกับองคกร

หรือหนวยงานตางๆ ท่ีสนับสนุนครูชาวตางชาติในการเรียนรูในหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะการสื่อสารและ

คุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ 

          4. บูรณาการใหทุกกลุมสาระการเรียนรู ฝกทักษะการ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดอยางถูกตอง เพ่ิม

กิจกรรมท่ีสามารถใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานภาษา ครูสรางนวัตกรรมการเรียนรูในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี ท่ี

ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ี เชน ชองทาง YOUTUBE หรือใช

แอพพลิเคชั่นตางๆ ในการชวยการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 5. จัดโครงการคายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนฐานกิจกรรมตางๆเพ่ือชวยกระตุนในการริเริ่มและ

การสรางนวัตกรรมตางๆ โดยความรวมมือกับโรงเรยีนและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 6. นำผลประเมินตนเองของสถานศึกษามาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือนำผลท่ีไดมาวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 7. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง

มากข้ึน ชวยระดมทุนเพ่ือจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอและมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 8. ครูควรพัฒนาตนเองในดานการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางชิ้นงาน สรางสื่อ                         

และนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี โดยการใชกระบวนการวิจัย กระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนางาน 

หรือชิ้นงานใหมีความสมบูรณเพ่ือเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา พรอมท้ังขยายผลใหแก

สถานศึกษาอ่ืนๆ โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและนำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในองคกร 
 

4. ความตองการการชวยเหลือ  

 อยากใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชวยเหลือจัดหาวิทยากรท่ีมีความรูดานภูมิปญญา

ทองถ่ินโดยจัดอบรมถายทอดใหความรูแกคณะครูและนักเรียน พรอมท้ังไดลงมือปฏิบัติจริงและนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได 
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