
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  เป็นกิจการส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                   

โดยสถานศึกษาจะต้องท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)     
พ.ศ.2545 สถานศึกษาจึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 ขึ้น เพ่ือรายงาน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ส่วนที่  2  รายงานการประเมินตนเอง ผลจาการรายงานประจ าปีจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ในการน าไปปรับปรุงพัฒนา ในปีต่อไป  

ในการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ภายในโรงเรียนทุกท่าน ท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ปีกำรศึกษำ 2564 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดมหาการ ส่งผลให้การจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ผลปรากฏว่า               
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนวัดมหาการได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  2  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และ  2)  ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ  รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   มี
ความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่
ระดับชั้น  มีความสามารถในการคิด จ าแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ              มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน  
ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  และสังคมในด้าน
การเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม  มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ       มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ  มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  หรือมีทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรือประกอบ
อาชีพ  มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพและปฏิบัติในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย      เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี  มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจและไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดมหาการ  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการ
ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาทางด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2564 ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนวัดมหาการ  โดยประเมินภาพความส าเร็จ
ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของ
หน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชี วิตจริง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่ม
เรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 โรงเรียนวัดมหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติจริง (Active learning) ร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV  ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน   ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน , นวัตกรรม พัฒนาผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรัก
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การเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดท าป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน และครูทุกคนท างานวิจัยในชั้น
เรียน ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้   ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับผู้เรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก สามารถสรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน กับครู  ครูกับผู้เรียน ผู้ เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาใน
โรงเรียนวัดมหาการ โดยใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบแบบ Model ขับเคลื่อน โดยใช้ PDCA ยึดหลักธรร
มาภิบาล การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้ระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การกระจายอ านาจลงสู่การปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ ครูปฏิบัติงานโดยใช้หลักวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  ได้แก่ ร่วมกันวางแผนร่วมกัน
น าไปปฏิบัติ ร่วมกันติดตามตรวจสอบ และร่วมกันด าเนินการปรับปรุง ภายใต้กรอบงานบริหารงาน 4 งาน 
ได้แก่  งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
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แนวทำงกำรพัฒนำให้สูงข้ึน 
 1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการศึกษา 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  พัฒนาคุณลักษณะนิสัยผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสรุป
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนวัดมหาการ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  ต าบลระโนด  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 

90140  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีเขตพ้ืนที่บริการ  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1  บ้านมหาการ   
2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา      
ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - - - - - 
รวม - - 1 - 1 

2.ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
   2.1 ครูปฐมวัย - 1 - - 1 
   2.2 ครูอัตราจ้าง - - - - - 

รวม - 1 - - 1 
3.ผู้สอนระดับประถมศึกษา
และ/หรือมัธยมศึกษา 

     

3.1 ครูระดับประถมศึกษา - 3 - - 3 
   3.2 ครูระดับมัธยมศึกษา - - - - - 
   3.3 ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 
   3.4 ครูต่างชาติ - - - - - 
   3.5 พผู้งานราชการทั่วไป - - - - - 

รวม  4 - - 4 
4.บุคลากรสายสนับสนุน      
   ครูธุรการ - 1 - - 1 
   ลูกจ้าง - 1 - - 1 
   อ่ืนๆ(ระบุ) - 1 - - 1 

รวม - 3 - - 3 
รวมทั้งสิ้น - 8 1 - 9 
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2.1  สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำเอก 
จ ำนวน
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

การศึกษาปฐมวัย 1 30 
คณิตศาสตร์ 1 30 
วิทยาศาสตร์ 2 30 
ภาษาไทย 1 30 
บริหารการศึกษา 1 30 
เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา 1 30 

รวม 7  
 
สรุปอัตรำส่วน 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับประถมศึกษำ 
 อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน   : ครู   เท่ากับ 14  : 1 
 อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน   : ห้อง เท่ากับ  7 : 1 

มีจ านวนครู   ครบชั้น   ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 ภาระงานสอนของครู  โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ  30 : สัปดาห์ 
 

3. ข้อมูลผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

 
อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

รวม
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ห้อง 

 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 

เพศ 
ชำย - 2 3 5 5 6 7 4 2 6 30 35 
หญิง - 1 6 7 2 1 3 2 2 3 15 22 

รวม  - 3 9 12 7 7 9 6 4 9 42 54 
เฉลี่ยต่อห้อง 6  7 7 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ชั้น 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

รำยวิชำ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

 

ปร
ะวั

ติศ
ำส

ตร
์ 

หน
้ำท

ี่พล
เม

ือง
 

สุข
ศึก

ษำ
 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 
เพ

ื่อก
ำร

สื่อ
สำ

ร 

ป.1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ป.2 7 6 5 6 7 6 7 7 7 7 4 0 
ป.3 9 9 7 8 6 9 9 9 9 9 6 9 
ป.4 6 4 4 3 3 6 6 6 6 6 0 0 
ป.5 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 
ป.6 9 7 4 6 9 4 9 9 8 9 5 6 
รวม 42 36 29 33 36 36 25 41 41 40 26 26 

เฉลี่ย 85.71 59.04 78.57 85.71 85.71  100 91.61 91.61 95.23 61.91 61.90 
 
5.  ผลกำรประเ มินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้ เ รี ยน (Reading Test :  RT)  ระดับชั้น         
ประถมศึกษำปีท่ี 1  

5.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
กำรอ่ำนออกเสียง 68.80 71.06 69.95 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 85.20 75.65 72.79 

เฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 77.00 73.35 71.38 
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5.2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ร้อยละของผลต่ำง 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

กำรอ่ำนออกเสียง 58.00 68.80 10.80 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 52.25 85.20 32.95 

เฉลี่ย 2 ด้ำน 55.12 77.00 21.88 

 
 

68.80 71.06 69.95

85.20

75.65 72.79
77.00

73.35 71.38
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โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
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6. ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

6.1 ผลการประ เมินการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐ านของผู้ เ รี ยนระดับชาติ  (NT)                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ด้ำนคณิตศำสตร ์ 80.80 52.07 49.44 
ด้ำนภำษำไทย 67.20 61.27 56.14 

เฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 74.00 56.69 52.80 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

58.00

68.80

52.25

85.20

55.25

77.00
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70.00

80.00

90.00

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน



10 

 

6.2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ร้อยละของผลต่ำง 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้ำนคณิตศำสตร ์ 39.00 80.80 41.80 

ด้ำนภำษำไทย 37.83 67.20 29.29 

เฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 38.41 74.00 35.55 
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7. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 7.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ/รำยวิชำ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ คะแนนรวม

เฉลี่ย (รหัส 61) (รหัส 63) (รหัส 64) (รหัส 65) 

ระดับโรงเรียน 56.75 32.81 38.16 36.88 41.15 

ระดับเขตพื้นที่ 49.75 39.21 36.95 33.53 39.86 

ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.18 
 

7.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                            
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ภำษำไทย 40.85 - 56.75 15.9 

ภำษำอังกฤษ 25.00 - 32.81 7.81 

คณิตศำสตร ์ 29.00 - 38.16 9.16 

วิทยำศำสตร์ 34.65 - 36.88 2.23 

คะแนนรวมเฉลี่ย 32.38 - 41.15 35.10 
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หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการสอบ O-NET 
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ส่วนที่ 2   
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดี 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

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

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรยีน 

ระดับคุณภำพ : ดี 

1. กระบวนกำรพัฒนำ  

 โรงเรียนวัดมหาการได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพ่ือมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิ์ โดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ จัดการพัฒนาการสอนภาษาไทย  ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออก

และเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1- ป.6  โดยมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมการอ่าน  การเขียนบูรณาการใน

กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพ่ือพัฒนาทักษะใน

การแสวงหาความรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  มีการประเมินการอ่านออก  เขียนได้  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าทางด้านการ

อ่าน-การเขียน  กิจกรรมบูรณาการวันส าคัญเข้าวัดฟังธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากนี้  

โรงเรียนวัดมหาการได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วได้  โดยบูรณาการ ในวิชา

คณิตศาสตร์ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ  การเข้าร่วมหรือมี

ส่วนปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมภาษา

เพ่ือการสื่อสาร กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ มีการบันทึกการใช้แหล่ง

เรียนรู้ บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบประเมินการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่ม 
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2 . ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 73.18  ซึ่งนักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพใน ด้านต่าง ๆ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น และมีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยรวมทั้ง 
2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 77.00  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยทั้ง 2  ด้าน คิดเป็นร้อยละ  74.00  ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2564  ค่าเฉลี่ย ทั้ง 4 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 41.15 
  จากการด าเนินงานในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้ปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100  มีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาในด้านต่างๆของไทย ผู้เรียนยอมรับ
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืนจากผลการด าเนินการดังกล่าว ท าให้โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด ไม่มีปัญหาการทะเลาะ
วิวาทเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ  
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3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
 3.1 แบบสรุปข้อมูลการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่6  
  ประจ าปีการศึกษา2564 
        3.2 ผลงานนักเรียน 
        3.3 แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        3.4 แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
        3.5 แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
        3.6 ผลการสอบระดับชาติ ( O-NET,  NT,RT ) 
 
จุดเด่น/จุดควรพัฒนำ 
 จุดเด่น 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   

  2) ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมตามช่วงชั้น
วัย 
  3) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความอ่อนน้อม ความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา จิตอาสาและความสามัคคี เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารรับ ส่งการเข้าแถวซื้ออาหาร การ
ช่วยเหลือผู้อื่นและงานในชุมชน การไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติด และไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
  4) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม บนความหลากหลายของวัฒนธรรม 

 

จุดควรพัฒนำ 
 

 1) พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านคิดวิเคราะห์และ
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3) ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรัก เคารพและเทิดทูนสถาบันหลักและความเป็นชาติไทย 
4) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองไทยและ  พลโลกที่ดี        
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แนวทำงกำรพัฒนำให้สูงข้ึน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถใน
การคิด  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นและหลากหลาย  สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา  ทั้งการเรียนและสอบระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียน  และระดับชาติ 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด             
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  วิเคราะห์  การตั้งค าถามหาเหตุผลให้
หลากหลายขึ้น  โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. พัฒนาคุณลักษณะนิสัยผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสรุป
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 5. สร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาเพ่ือมีคุณภาพที่
ยั่งยืน 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร 

ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนกำรพัฒนำ  

 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา น าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล มีการ
บริหารอัตราก าลังครูให้สอนตรงวิชาเอกและความถนัดในการสอนทุก ๆ ปี จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
จัดโครงการอบรม/สัมมนา เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองจากต้นสังกัด ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ ครูร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย พัฒนาระบบ
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอินเทอร์เน็ตบริการให้กับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  จัด
ระบบงานประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อสาธารณะเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้



18 

 

และร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทั้งใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการ
ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยใช้การบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร่วมกับวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ( PDCA )และได้จัดท า MHK Model เพ่ือเป็นแนว
ทางการบริหารงานโรงเรียนวัดมหาการดังนี้ 

พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การกระจายอ านาจลงสู่การปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ได้แก่ 
ร่วมกันวางแผนงาน น าสู่การปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุง ภายใต้กรอบการ
บริหารงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  สถานศึกษามีการก าหนด  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา              

ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบ

แนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีการบริหารและการ

จัดการเชิงระบบ มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และด าเนินงานตาม MHK Model โดยทุกภาคส่วนร่วมกัน

พัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานต าแหน่งตามโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง สถานศึกษาจัดท าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางเว็ปไซด์และ

ช่องทางต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบ และข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน

ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน ให้เอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ใฝ่เรียนรู้

ตามการด าเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี 

โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้องเรียน จ านวน 6 เครื่อง สามารถใช้งานได้ ติดตั้งระบบสัญญาณ
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อินเตอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึงท้ังบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN  

และระบบ WIFI เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

      3.1 แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.3 รายงานการอบรม 
 3.4 วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
 3.5 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
  3.6 รายงานการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม 
  3.7 บันทึกการนิเทศ  

จุดเด่น/จุดควรพัฒนำ 
จุดเด่น 
   1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
    2) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
    3) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน 
    4) มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง  
    5) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
จุดควรพัฒนำ 
 1) การอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา นโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญในการจัดการศึกษา 
    2) เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกันในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
แนวทำงกำรพัฒนำให้สูงข้ึน 

1. เนื่องจากจ านวนครูและบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มีของสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องขอ
อัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือด าเนินงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึน 

2. ควรบูรณาการความรู้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ดี 

 1. กระบวนกำรพัฒนำ 

ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีเครื่องมือในการ

วัดผลประเมินผลหลากหลายวิธี และประยุกต์กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Air , On-Line , On-

Demand , On-Hand และ On-Site ตามบริบทของผู้เรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี

ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น 

สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยครูมีแผนงาน/

โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้ 

 1. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผล

การเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 

- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม การอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

2. กิจกรรมวันส าคัญ เป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และรักษา

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบต่อไป ซึ่งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมวันส าคัญทาง

ศาสนา เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป 

3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพ กาย จิต 

อารมณ์และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมต่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

กิจกรรมกีฬาและดนตร ี

ผลกำรด ำเนินกำร  
จากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ On-Line , On-Demand , On-Hand และ On-Site 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

  

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรี ยน ได้เรียนรู้โดยผ่าน
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กระบวนการ โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คิดและปฏิบัติจริง มี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง จัดรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและ

ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยมีการการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็น  ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง 

และอ่อน โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัด

ประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้

ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาคมีกิจกรรมโฮมรูม ครูมีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และน าผลจากการประเมิน/ทดสอบมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม ได้จริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เช่นการจัดการเรียนการสอน แบบแบ่งกลุ่มอภิปราย การน าเสนอ ผลงาน 

เรียงความ ย่อความ รายงานโครงงาน Mind mapping การประดิษฐ์ ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ เน้นทักษะ 

ทางด้านการคิดค านวณและการแก้ปัญหา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการคิด การทดลอง การ

แสวงหา ความรู้การจัดการเรียนการสอนที่ยึดเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา โดยด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
กิจกรรมจัดท าประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  กิจกรรมการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้  กิจกรรมการวัดประเมินผลและทดสอบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จากผลการด าเนินดังกล่าว  ส่งผลให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.  ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองได้เป็นอย่างดี  
2.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน 
3.  ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
4.  ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่เบื่อ และใฝ่การเรียนรู้มากข้ึน                
  ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการจัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอ้ือต่อการเรียนรู้มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนโดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ)  มีการวัดและประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนา คุณภาพผู้เรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ข้อมูล จากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนจัดการ ในกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเรียนรู้   เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยค านึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล ครูออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ก าหนด ครูใช้ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีการวัด และประเมินผลที่ มุ่งเน้นการ
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พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข ปัญหาของผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียน และคุณภาพชีวิต ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และใช้ผลวิจัย ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  และมกีารด าเนินการให้ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน าผลจากการประเมินและ
ทดสอบมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  โดยครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบภาคเรียนละ 1 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตาม มาตรฐานการเรียนรู้ของ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ เรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมและประยุกต์ใช้ได้จริง โดยใช้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดย ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมายในการ และ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้เด็ก เรียนรู้อย่างมีความสุข มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  ส่งผลให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไข
ปัญหาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 การฝึกปฏิบัติที่ใช้สื่อการสอนของจริง เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ก มีโครงงานส่งเสริม

ทักษะอาชีพ (ปลูกพืชผักสวนครัว, ท าขนมที่มีในท้องถิ่น) การใช้โครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มี

กิจกรรมที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากของ

จริง  กิจกรรมการทดลอง  กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  ได้แก่ การประกอบอาหารคาวหวาน  จากพืชผักสวน

ครัวที่ปลูกในแปลงเกษตร ,การท าขนมที่มีในท้องถิ่น(มะละกอเชื่อม,มะละกอแก้ว) การแปรรูปและถนอม

อาหาร (มะละกอเชื่อม,มะละกอแก้ว) 
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จุดเด่น/จุดควรพัฒนำ 
จุดเด่น 
1) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มเวลาและ

เต็มความสามารถ 
2)ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคนิควิธีการและและแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย  
3) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
4) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้ และสะท้อนผลให้ผู้เรียน เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง   
 
จุดควรพัฒนำ 
1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
3) ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา แก้ไขและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4) การวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ที่สะท้อนถึงจุดด้อยในการจัดการเรียน

การสอนของครู 
 
แนวทำงกำรพัฒนำให้สูงข้ึน 
1. ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่องและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูสร้างความเข้าใจ การรับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนจดจ าจากสิ่งที่พูด  สิ่งที่ท า  สิ่งที่เห็น  
สิ่งที่ได้ยิน  เช่น  การจ าลองสถานการณ์จากประสบการณ์ต่าง ๆ  การร่วมแสดงความคิดเห็น  การชม
ภาพยนตร์  นิทรรศการ  ฯลฯ  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน 

3. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการท างานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น 

4. การออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 
 
 
. 
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  อยู่ในระดับดี 

จากผลการด าเนินงาน  ตามโครงการ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้
โรงเรียนวัดมหาการ จัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบ
กิจกรรม (Plan)และด าเนินงานตามแผน (Do) ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน(Check) และการปรับปรุงแก้ไขงาน (Action)ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
ผู้เรียนเพ่ือพัฒนา และแก้ปัญหารายบุคคล มีการประเมินผลตามสภาพจริงในทุกขั้นตอน มีระบบนิเทศ
ภายในที่ดี และที่ส าคัญสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจน
เกิดผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

ภำคผนวก



 

 

 
บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนวัดมหำกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

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

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ  เมื่อวันที่   15  เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ.2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  

2563  ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

 

 

      ลงชื่อ     

                           (นายชะเอม  แก้วมณี) 

      ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                   โรงเรียนวัดมหาการ 

         

      ลงชื่อ          

    (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 
 



 

 

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดมหำกำร 

ที่  63  /2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่า

ด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 เพ่ือให้การ

รวบรวมและจัดท าเอกสารส าหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

  1.1 นางสาวสุภาพร    บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  1.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  ครู คศ.1   กรรมการ 

  1.3 นางสาวพัชรา      ยอดชุม  ครู คศ.1   กรรมการ 

  1.4 นางอนงค์          บัวศรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 

  1.5 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  

 2. คณะกรรมกาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  มีหน้าที่  ก ากับติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

  2.1 นางสาวสุภาพร   บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1   กรรมการ 

  2.3 นางสาวพัชรา     ยอดชุม  ครู คศ.1   กรรมการ 

  2.4 นายภูริภัทร        ไฝทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  2.5 นางอนงค์          บัวศรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 

  2.6 นางณัฐฐาพร       มาแดง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  2.7 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 

  2.8 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีหน้าที่ ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา และรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้นสังกัด ประกอบด้วย 

 

  3.1 นางสาวสุภาพร   บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  3.2 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1   กรรมการ 

  3.3 นางสาวพัชรา     ยอดชุม  ครู คศ.1   กรรมการ 

  3.4 นายภูริภัทร        ไฝทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  3.5 นางอนงค์          บัวศรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 

  3.6 นางณัฐฐาพร       มาแดง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  3.7 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

  3.8 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ทาง

ราชการก าหนด 

สั่ง ณ วันที่  4  เมษายน  พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

                                                                                         
              นางสาวสุภาพร  บุญทวี 

                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 

 
 

 


