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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ชือ่โรงเรียน  โรงเรียนครบุรีวิทยา   ท่ีอยู่ 799 หมู่ 4  ถนนบุรีราษฎร์  ตำบลบ้านใหม่   

อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  30250 
ชือ่ผู้บริหารโรงเรียน นายนุศิษย์   พรชีวโชติ  เบอร์โทรศัพท์  081 - 9992591 
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา   59 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 4 คน ข้าราชการครู 46 คน ครูพี่เล้ียงฯ 1 คน    
                                       ครูอัตราจ้าง 5  คน นักการภารโรง 2 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน 
จำนวนนักเรียน   1,122  คน   
ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. การจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด 
โรงเรียนครบุรีวิทยา  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี  2 - 3 รวม  

144 คน  มีทั ้งหมด  6  ห้องเรียน  ครูประจำการ  6  คน  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2564  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ    

2. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
- รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2560 
- ป้ายรับรองการประเมินคงสภาพรอบ ๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย           

ปีการศึกษา 2562 – 2566  
- ได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

(สมศ.) รอบท่ี 4   
3. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าระดับเดิม 1 ระดับ  

โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการการเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา 
6. โครงการเข้าค่ายพลังมด 
7. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัมมนา ศึกษาดูงาน 
8. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
9. การวิจัยช้ันเรียน  
10. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
11. โครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 
12. โครงการแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
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ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด 

โรงเรียนครบุรีวิทยาจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีจำนวนนักเรียน 977 
คน  ครูผู้สอน 40 คน ครูพี ่เลี ้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน     
นักการภารโรง 2 คน  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา  2564 เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

2. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
- ได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) รอบท่ี 4   
- ได้รับรางวัล ปปส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด      

ยาเสพติดและอบายมุข 2563  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษา

ขนาดใหญ่  ด้านการบริหารจัดการ OBEC  AWARDS ครั้งท่ี 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
- ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่า

ระดับประเทศ 
- รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ ้นกว่าระดับเดิม 1 ระดับ   
โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการปรับภูมิทัศน์ 
4. โครงการค่ายบูรณาการ 
5. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
6. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
8. โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
9. โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
10.  โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
11.  โครงการการวิจัยในช้ันเรียน 
12.  โครงการนิเทศภายใน 
13.  โครงการสภานักเรียน 
14.  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและต้นสังกัด 

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและต้นสังกัดท่ีสถานศึกษาดำเนินการ คือ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรยีนคุณธรรม” 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ผลที่เกิดต่อผู้เรียน 
๑. นักเรียนเกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และสามารถ 

นำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
๓. นักเรียนรู้จักตนเอง รู้หน้าท่ี พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองตามสมควรแก่วัย 
๔. นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข 
๕. นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  กล้าแสดงออกในทางท่ี

ถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
ผลที่เกิดต่อสถานศึกษา 
๑. สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของชุมชนและได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนด้วยความเต็มใจ 
๒. สถานศึกษามีนักเรียนท่ีมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
๓. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ผลที่เกิดต่อผู้ปกครอง/ชุมชน 

          ๑. ชุมชนมีความตั ้งใจ จริงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม จนเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านต่างๆจนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

๒. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนท่ีมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
๓. สถานศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมพื้นฐาน  

8 ประการ ในโรงเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีถูกต้องต่อนักเรียน 
4. ผู้ปกครองและชุมชนภูมิใจในตัวเยาวชน 
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินด้านการวางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการนักเรียนมีความตระหนัก รู ้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาจากระดับคุณภาพ : เฉล่ียร้อยละรองลงมา 
คือนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู บุคลากรและนักเรียน
ส่วนผลท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ความเหมาะสมของส่ือ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของโรงเรียน  

จุดเด่น 

   ๑. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น      
             ๒. จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์                 
ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น       
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             ๓. จำนวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการ คือ  ขยันประหยัด
ซื่อสัตย ์  มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ 
    สืบเนื่องจากกิจกรรมในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม                   
ท่ีพึงประสงค์โดยตรงแล้ว ส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกในงานกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมเข้า
ค่ายอบรมพุทธบุตร กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรม
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์ กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี
ถวายในหลวงกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ กิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ฯลฯ และทุกๆ งานทุก ๆ กิจกรรม
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ควรดำเนินกิจกรรมพัฒนาในรูปของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. การจัดกิจกรรมบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม ควรกำหนดเป้าหมายเดียว แต่มี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย (หนึ่งเป้าหมายหลากหลายกิจกรรม) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนและการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรม ทุกรูปแบบท่ีมุ่งพัฒนา
ตัวนักเรียนและ ตัวครูเองก็ควรเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนด้วย 

๒. ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถ
นำไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยการ สอดแทรก
ในทุกรายวิชาและจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียน มีการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน    
ครูควรฝึกการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
ที่อยู่  799  หมู่  4  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัด    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ชื่อผู้บริหาร   นายนุศิษย์   พรชีวโชติ 
โทรศัพท์ 044 448 066  Email : kbvadmin@kbv.ac.th 
โทรสาร 044 448 066 
เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 2  ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
วิสัยทัศน์   
         โรงเรียนครบุร ีว ิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื ้นฐ าน                                  
ของความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
        1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ยิ้มง่ายไหว้สวย 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนส่ิงแวดล้อมสีเขียว  
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา         
 
1) จำนวนบุคลากร             

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
เ จ ้ าหน ้าที่
อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 4 46 - 5 4 59 
       

 
 
      

2) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 



๖ 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของ
ครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 22 25 
คณิตศาสตร์ 3 25 
วิทยาศาสตร์ 3 25 
ภาษาไทย 4 25 
ภาษาอังกฤษ 5 25 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 25 
ปฐมวัย 7 25 
ประถมศึกษา 1 25 
พลศึกษา 1 25 
การศึกษาพิเศษ 1 25 
เคมี 1 25 
เกษตรศาสตร์ 1 25 
คอมพิวเตอร์ 1 25 
ดนตรี 1 25 
ออกแบบผลิตภัณท์อุตสาหกรรม 1 25 
การวัดผลและประเมินผลฯ 1 25 
ภูมิศาสตร์ 1 25 

รวม 55  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) และผู้สำเร็จการศึกษา  

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564       รวมทั้งสิ้น 1,121 คน  



๗ 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง รวม  

อ.1 - - - - - 
อ.2 3 26 33 59 - 
อ.3 3 44 41 85 - 
รวม 6 70 74 144 - 
ป.1 4 75 67 142 - 
ป.2 4 69 66 135 - 
ป.3 5 86 71 157 - 
ป.4 5 103 95 198 - 
ป.5 5 92 81 173 - 
ป.6 5 88 84 172 - 
รวม 28 513 464 977 - 

รวมทั้งหมด 34 583 538 1,121 
 

  
 

1.4  ผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

       
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ที่เข้ารับการประเมินจำนวน 84 คน  
       

พัฒนาการ 
ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 84 100 0 0 0 0 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 84 100 0 0 0 0 

ด้านสติปัญญา 81 96.42 3 3.57 0 0 

ด้านสังคม 84 100 0 0 0 0 
 

 
 
 

1.5  ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 



๘ 
 
           ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 101 94 105 114 127 108 140 140 140 
ป.2 110 106 104 115 116 108 133 122 133 
ป.3 132 134 125 154 154 124 154 154 154 

ป.4 117 104 116 136 148 175 197 197 194 

ป.5 133 105 126 135 154 79 149 151 127 

ป.6 97 95 89 170 168 100 171 141 173 

รวม 672 638 665 824 867 694 944 905 921 

ร้อยละ 69.27 95.77 98.55 84.94 89.07 71.54 97.31 93.29 94.94 
 
2) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

               ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 141 1 20 64 56 120 85.10 
ป.2 133 - 38 36 59 95 71.42 
ป.3 155 1 37 39 78 117 75.48 
ป.4 197 - 19 63 116 179 90.86 
ป.5 172 1 7 23 142 165 95.93 
ป.6 172 - 12 96 64 160 93.02 

 
 
 
3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๙ 
 

ร้อยละของนักเรียนที ่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ ้นไป  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 141 1 - 62 78 140 99.29 
ป.2 133 - - 51 82 133 100 
ป.3 155 1 29 46 79 125 80.64 
ป.4 197 - 10 20 167 187 94.92 
ป.5 172 1 2 29 140 169 96.57 
ป.6 172 - - 115 57 172 100 

รวม 970 3 41 323 603 926 95.46 

 
4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 

2551 
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 
 20 35 117 172 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

 10 40 122 172 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

 15 40 117 172 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 - 50 122 172 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

 30 40 102 172 100 

รวม  75 205 580 860 100 

 
 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 



๑๐ 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.63 49.54 50.38 
คณิตศาสตร์ 47.35 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 39.33 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ 44.38 35.46 39.22 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 65.32 58.63 50.38 
คณิตศาสตร์ 41.13 47.35 36.83 
วิทยาศาสตร์ 46.17 39.33 34.31 
ภาษาอังกฤษ 42.32 44.38 39.22 

 
1.7  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 141 1 0 0 140 140 99.29 
ป.2 133 1 0 0 132 132 99.24 
ป.3 155 1 0 0 154 154 99.35 
ป.4 197 0 0 0 197 197 100 
ป.5 172 1 0 0 171 171 99.41 
ป.6 172 0 0 0 172 172 100 

รวม 970 4 0 0 966 966 99.58 

 
 
 
 
 
 
1.8  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 



๑๑ 
 
1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1. ห้องสมุด 1,107 99.63 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 1,107 99.63 
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 1,107 99.63 
4. ป้ายนิเทศ 1,107 99.63 
5. สวนสมุนไพร 1,107 99.63 
6. ลานธรรม 1,107 99.63 

๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
- ไม่ได้ออกนอกสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

 
1.9 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอังโกน การป้องกันและดูแลตนเองเรื่องโควิด-

19 
 

2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.สถานีตำรวจอำเภอครบุรี โครงการขับขี่ปลอดภัยปลูกฝังวินัยจราจร
และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ทางถนน วันท่ี 13 มกราคม 2565 

1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 



๑๒ 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

 

 
 



๑๓ 
 

 

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
      2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.1  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนครบุรีวิทยา  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดประสบการณ์ เน้นการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริมนม  กิจกรรมแปรงฟันและตรวจอนามัยช่องปาก   
โครงการการเล่นตามรอยพระยุคลบาท  มีการจัดสร้างบ้านลิงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย   

 โรงเรียนดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง
ก่อนเข้าเรียนทุกวัน  จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวกพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลามีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี ่ยวกับ
โรคติดต่อในชุมชน  โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกันอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  มีการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด  มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอังโกน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬาระดับ
กลุ่มโรงเรียน 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้รับความสนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรู้มีความอดทน  
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ เช่น กิจกรรมหน้าเสา
ธง  ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย กิจกรรมนักดนตรีน้อยอังกะลุง ฮูลาฮูปพาเพลิน  พับผ้า
สร้างสรรค์ นักเล่านิทานตัวน้อย เกษตรน้อยพอเพียง กิจกรรมกีฬาภายในและกีฬากลุ่มโรงเรียนกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยโครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนและโครงการเข้าค่าย
รวมพลังมด   

 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนครบุรีวิทยา  สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันและ            
มีวินัยในตนเอง  เช่น  สามารถแต่งตัวเองได้  รับประทานอาหารเอง   รู้จักเก็บของเข้าท่ีเมื่อใช้เสร็จ  สามารถ
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เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม  รวมถึงแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส  เช่น  การบริจาคเงินและส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม  เป็นต้น  รู้จักการประหยัด  พอเพียง  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน 
โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา โครงการ
รับอนุบัตรบัณฑิตน้อย โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยและกิจกรรมวันสำคัญ  เช่น  วัน
พ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง  วันสุนทรภู่ 

นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนครบุรีวิทยา  สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื ่องให้ผู ้อื ่นเข้าใจ                
ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหาคำตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ  ได้  
โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
โครงส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้านของเด็ก
ปฐมวัย  โครงการเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  โครงการรักการอ่าน  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยกิจกรรม BBL  กิจกรรมเล่านิทานประกอบการแสดง  กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตาม
วัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอ กสถานท่ี 
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

1.2  ผลการดำเนินงาน 
           ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพของเด็กท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่ 

- ป้ายร ับรองการประเมินคงสภาพรอบ ๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย                      
ปีการศึกษา 2562 – 2566  
 - ได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )
รอบท่ี 4   

1.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
            หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง  ดังนี้ 

 - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกการด่ืมนม 
- บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
- บันทึกการแปรงฟัน 
- บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
- บันทึกการเย่ียมบ้านเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- เกียรติบัตรนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
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1.4 จุดเด่น 
           - เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  
 - สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

- มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
- มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน กล้าคิดกล้าแสดงออก 
- สามารถปรับตัว อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีภาวะการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 
- มีทักษะการเรียนรู้ มีความสามารถในการส่ือสารและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

1.5 จุดควรพัฒนา 
      ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
1.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการการเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา 
6. โครงการเข้าค่ายพลังมด 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
     2.1 กระบวนการพัฒนา 
     การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนครบุรีวิทยา  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มี
ความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้มีการกำหนด
เป้าหมาย ว ิส ัยทัศน ์และพันธกิจของสถานศึกษาไว ้อย ่างชัดเจน   จัดทำแผนการจัดประสบการณ์                       
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น 
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

โรงเรียนจัดครูและครูพี่เลี้ยงที่จบการศึกษาปฐมวัยให้พอเพียงกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานหลักสูตร  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีบทบาทในการ
จัดการศึกษาและประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็น ซึ่งเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็กท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดให้มีส่ือเทคโนโลยี ส่ืออุปกรณ์ของเล่น  ของใช้เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ  ให้เพียงพอและเหมาะสมสะอาด ปลอดภัย มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก     
จัดให้มีบ้านลิงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ การเล่นตามรอยพระยุคลบาท  มีเครื ่องเล่นสนาม จัดให้มีพื ้นที่สำหรับแปรงฟัน                
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ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องสุขา  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอและเหมาะสมกับเ ด็ก  
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรงุพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 ผลการดำเนินงาน 
            ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพของเด็กท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่ 

- ป้ายรับรองการประเมินคงสภาพรอบ 3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   
ปีการศึกษา 2562 – 2566 

-  ได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบท่ี 4   
     2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
        หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง  ดังนี้ 

- แผนปฏิบัติการ  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  
- วิจัยช้ันเรียน  
- โครงงาน 
- แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

 - รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- โครงการปรับภูมิทัศน์ 
- ภาพกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 

     2.4 จุดเด่น  
-  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
-  จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
-  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและมีความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์  

     2.5 จุดควรพัฒนา  
- การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
- การจัดการเรื่องห้องสุขาและโถส้วมของเด็กเป็นแบบชักโครกเพื่อความเหมาะสม 

     2.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
       1.  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัมมนา ศึกษาดูงาน 
       2.  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
       3.  วิจัยช้ันเรียน  
       4.  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

3.1  กระบวนการพัฒนา 
 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  

ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ 
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการปฏิบัติ  (Active learning) เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนรู้รายกลุ่มและมีทักษะชีวิต 

  การจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการสังเกต การสำรวจ ค้นคว้าและทดลอง รู้จักการแก้ปัญหา       
มีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความ
สามัคคี  รู้จักการแบ่งปัน  รู้จักอดทนและการรอคอย   

 จัดบรรยากาศในชั ้นเรียนที ่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู ้เร ียน ห้องเรียนกว้างขวางพอเหมาะ                      
มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ เ ด็กนักเรียน  
มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท สนาม BBL ห้องศูนย์ส่ือ  
แปลงเกษตรหนูน้อยพอเพียง   
 การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โรงเรียนครบุรีวิทยา มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลครบทุกด้าน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง  เช่น การสังเกต  
การบันทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ประเมินและบันทึกพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้กระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน 

3.2 ผลการดำเนินงาน 
           ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพของเด็กท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่ 
 - ป้ายร ับรองการประเมินคงสภาพรอบ ๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย                       
ปีการศึกษา 2562 – 2566 

- ได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบท่ี 4   

3.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง  ดังนี้ 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์    

 - แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 - แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
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 - รายงานผลการประเมินตนเอง 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
 - โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

- โครงการการเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- แบบรายงานโครงการ  
- ภาพกิจกรรม 

    3.4 จุดเด่น 
- เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลในทุกด้าน 
- เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม และการทดลองด้วยตัวเอง 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

3.5 จุดควรพัฒนา 
        ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
3.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา 
3. โครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
5. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
6. โครงการเข้าค่ายพลังมด 
7. โครงการแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 โรงเรียนครบุรีวิทยา  มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครู
และด้านนักเรียน  มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน เหมาะสมตามวัยอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคงสภาพ รอบ  3  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย                     
ปีการศึกษา 2562-2566  และได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) รอบท่ี 4  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.1  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายและได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม
ศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ท้ังในรูปแบบ On–Line ,On - Site 
On – hand และ On – Demand  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอนการพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  ที่ได้มุ ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุข  ดังนั้น           
โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เร ียนจำนวน ๒  ด้านได้แก่  ๑)  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสาร การคิดคำนวณรวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและการมีความรู้ทักษะพื้นฐานเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสำหรับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนดและมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เหมาะสมกับช่วงช้ัน  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ ผู้ เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบและ  
มี จิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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1.2 ผลการดำเนินงาน 
  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่กิจกรรมเข้าค่าย

วิชาการ กิจกรรมสอบทักษะวิชาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับชั้นเรียนพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย
กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม
โครงการรักการอ่านกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย/วันสำคัญต่างๆ 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียน  กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน/กลยุทธ์อื่นๆ 

 

1.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงานสรุป  โครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- เกียรติบัตรนักเรียน 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานะการณ์โรคติดเช้ือโควิด -19 
 

1.4 จุดเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามศักยภาพภายใต้สถานะการณ์โรคติดเช้ือโควิด 

-19 และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ฐานข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียนและการคิดคำนวณ 
และตามตัวชี้วัดท่ีต้องรู้   ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ตามสถานการณ์   ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี 
กล้าแสดงออกมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 

1.5 จุดควรพัฒนา 
     1. การจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์   

ท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 2. จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ

ความก้าวหน้า และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

1.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
      ๑. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการส่ือสารและการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์       

ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน 
 ๒. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 ๓. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม

เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
 ๔. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้การส่ือสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมคุีณธรรม 
 ๕. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆ 
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 ๖. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกา 

7. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

 8. พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒.๑ กระบวนการพัฒนา 
 เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยาได้
มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด - 19 ตามความต้องการของครูและสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนครบุรีวิทยา 

2.2 ผลการดำเนินงาน 
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการของชุมชน มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลังทรั พยากรทาง
การศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายในนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการรวมถึงการจัดการเรียนการสอนโดยจัดอบรมให้มีความรู้การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On – Line  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
และภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ         
มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียนพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
- แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
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- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 
- เกียรติบัตร/ภาพกิจกรรม 
2.4 จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี         
เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที ่กำหนดไว้ช ัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.5 จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้   มีการนิเทศ          

ติดตาม  เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน  เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
2.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 

๑. การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรตามตัวชี้วัดท่ีต้องรู้ 
 ๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามตัวช่ีวัดท่ีควรรู้ 
 ๓. การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
 ๔. การพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 ๕. การจัดสภาพแวดล้อมให้เปน็แหล่งเรียนรู้ 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

3.1  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนครบุรีวิทยาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  โดยครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐)   ตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้  ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ี
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วม   ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียน
เรียนรู้และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรม
ได้จริง   ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง บวกเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสอนตามแผน  ครูผลิตนวัตกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วย
การเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
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ทั้งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On – Line , On – Site , On – hand , On – Demand  จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง  ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของส่ือการสอน  ท่ีให้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่องและ
นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้งด้านความรู้  
ทักษะ  กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3.2 ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสนับสนุนผล           

การประเมินตนเอง  ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงการบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริงครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมสอบทักษะวิชาการ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับชั้นเรียนพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมโครงการรักการอ่านกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรยีน 
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย/วันสำคัญต่างๆ กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางกา กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน/กลยุทธ์อื่นๆ 
     3.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานสรุป โครงการ/กิจกรรม 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- ภาพกิจกรรม 

3.4 จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง         

มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าสนใจ  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี  โดยมีการจัดอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ  ครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีระบบติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน  การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.5 จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิน่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 3.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 

๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๓. โครงการพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
๔. โครงการส่งเสริมใหค้รูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
๕. กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับช้ัน 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ
ดีเลิศ  

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่านการเขียน
และการคิดคำนวณ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสมมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมี
ความสุข  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียน  ตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ครูและบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน  โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ได้ปฏิบัติจริง   

มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าสนใจ  สถานศึกษามีการจัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากร
เป็นประจำทุกปี โดยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาครู  ครูมีการทำวิจัยช้ันเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดสภาพส่ิงแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 

 
 



๒๖ 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  (3 - 5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจาก
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคตดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
- เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
- มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัยสามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติด 
- มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
- มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงสนุกสนาน 
- ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
- ด้านการมีความคิดรวบยอดการแก้ปัญหาท่ี
เกิดจากการอ่าน 
- การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้คำพูดขอบคุณขอโทษ 
- การยกมือไหว้ผู้ใหญ่ 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้าน
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
- กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมและการทดลอง
ด้วยตัวเอง 
- มีบรรยากาศสภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 



๒๗ 
 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีสูงข้ึน 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการการเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา 
6. โครงการเข้าค่ายพลังมด 
7. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัมมนา ศึกษาดูงาน 

       8. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
       9. วิจัยช้ันเรียน  
       10. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

11. โครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 
12. โครงการแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น (O-NET, NT) เน้นกิจกรรมด้าน
การอ่านการเขียน  คิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นใน
การศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
จริง  สร้างช้ินงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  ทำแฟ้มสะสม
ผลงาน  โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ส่งเสริมครูในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  และพัฒนาโรงเรียน  
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี  เพื่อจัดทำส่ือท่ีมี
คุณภาพ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสเรียนรู้
ให้มากขึ้น 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ครูควรพัฒนาวิชาชีพ  หรือ PLC เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญร่วมกัน  และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใน
การใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพ  หรือ PLC เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

 

 
 

 



๒๙ 
 
 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีสูงข้ึน 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรูแ้ละบริหารจัดการ 
๒. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. โครงการปรับภูมิทัศน์ 
๔. โครงการค่ายบูรณาการ 
๕. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๗. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๘. โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๙. โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
๑๐.  โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
๑๑.  โครงการการวิจัยในช้ันเรียน 
๑๒.  โครงการนิเทศภายใน 
๑๓.  โครงการสภานักเรียน 
๑๔.  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนครบุรีวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา   จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ตุลาคม ๒๕๕๙ และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนครบุรีวิทยา   จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื ่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

                                    
 

(นายนุศิษย์ พรชีวโชติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

 
 

 
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนครบุรีวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี   ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
******************************************************************************* 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 ๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนครบุรีวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี   ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
******************************************************************************* 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด 
ดังนี ้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 

 

 

 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนครบุรีวิทยา 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้น ระดับข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

______________________________ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 

โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนา คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ. 2564      

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนครบุรีวิทยา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ  
  
    ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม ผลการประเมิน  ร้อยละ 80 - 100 
ระดับ  ดีเลิศ  ผลการประเมิน  ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ  ดี  ผลการประเมิน  ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ  ปานกลาง ผลการประเมิน  ร้อยละ 50 - 59 
ระดับ  กำลังพัฒนา ผลการประเมิน  น้อยกว่าร้อยละ 50 

๓.  การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ของโรงเรียนครบุรีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

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

มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรีวิทยา  เมื่อวันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๖4  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ปีการศึกษา   ๒๕๖4      
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
      ลงช่ือ 
       (นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    โรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
(นายนุศิษย์   พรชีวโชติ) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนครบุรีวิทยา 

ท่ี  243/ ๒๕๖4 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนครบุรีวิทยา 

ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
………………………………………….. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนครบุรีวิทยา จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายคำส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ  
ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑  นายนุศิษย์    พรชีวโชติ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางสาวผาณิต ฉ่ำเมืองปักษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา              กรรมการ 
๑.๓  นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
๑.๔  นายไพบูลย์  วงศ์ทิพากร   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 

 ๑.๕  นางกวิตา  อ่องพิมาย    ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖  นางโสภา   ต่างสมบัติ    ครูชำนาญการพิเศษ      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
    1.7  นางสาววีรนุช  ภูทอง                ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี  ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 



๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

 ๒.๑  นางกวิตา   อ่องพิมาย  ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางโสภา  ต่างสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๒.๓  นางโบรินทร์  เทียนเทศ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
 ๒.๔  นางกาญจนา  อินทรักษ์  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
    ๒.๕  นางยุพิน  นนตะบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
    ๒.๗  นายณัฐพงษ์  แถมนา    ครู      กรรมการ 
 ๒.๘  นางสุภาวดี   เรืองกระโทก ครู      กรรมการ 
     ๒.๙  นางสาววีรนุช  ภูทอง            ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
    ๒.๑๐  นางเสาวนีย์  แสไพศาล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 

๓.๑  นางกวิตา  อ่องพิมาย    ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓  นางสุปราณี  จิตติการุณย์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔  นายธวัชชัย  เสยกระโทก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๕  นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๖  นางดวงพร      เพ็ชรดอน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๗  นายรุ่งโรจน์     หัวใจแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๘  นางวรานิษฐ์  นิธิวราเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๙  นางสาวณัฐชา   สิทธิวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.10นายณฐพงศ์    วงศ์ทิศลักษณ์      ครู    กรรมการ 
๓.๑1 นางโสภา  ต่างสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
3.12 นางสาววีรนุช  ภูทอง               ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีหน้าท่ีดังนี้ 
๑. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
๓. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทำหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย ๘ ประการคือ 

๑) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 



๔) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
๔.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 ประกอบด้วย 

4.๑  นางกวิตา  อ่องพิมาย    ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
4.๒  นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.๓  นางสุปราณี  จิตติการุณย์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.๔  นายธวัชชัย  เสยกระโทก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.๕  นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๖  นางดวงพร      เพ็ชรดอน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๗  นายรุ่งโรจน์     หัวใจแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๘  นางวรานิษฐ์  นิธิวราเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๙  นางสาวณัฐชา   สิทธิวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.10นายณฐพงศ์    วงศ์ทิศลักษณ์      ครู    กรรมการ 
๓.๑1 นางโสภา  ต่างสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
3.12 นางสาววีรนุช  ภูทอง               ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ปีการศึกษา ๒๕๖3  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุดจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จำนวน  ๑  เล่ม ภายในวันท่ี 30  
เมษายน  ๒๕๖4  ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี   30    ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

(ลงช่ือ)  
      (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

 
 

 

 



คณะผู้จัดทำ 

 
๑.๑  นายนุศิษย์  พรชีวโชติ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
1.2  นายสิรภัค   แสไพศาล  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.3  นางสาวผาณิต   ฉ่ำเมืองปักษ์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.4. นางสาวอริชนันท์  เช้ือชัยอนันต์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
๑.๒  นางกวิตา   อ่องพิมาย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
๑.๓  นางสุปราณี  จิตติการุณย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ 
๑.๔  นายธวัชชัย  เสยกระโทก  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ  
๑.๕  นางวนิดา   กาญจนพฤฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่างบประมาณ    กรรมการ 
๑.๖  นางวรานิษฐ์   นิธิวราเศรษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
1.7  นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.8  นางสาววริษา   พิมสุโพธิ์  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
1.9  นางอาทิตยา  กงศรี   ครู      กรรมการ 
1.10 นายอดุลวิทย์   นนท์นภาพันธ์ ครู     กรรมการ 
1.11 นางสาววจี   ช้อนผักแว่น  ครู     กรรมการ 
1.12 นางสาววีรนุช  ภูทอง  ครู  กรรมการ 
1.13 นางโสภา   ต่างสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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