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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

         1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
                  โรงเร ียนพระยาประเสร ิฐสุนทราศร ัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ที ่ต ั ้ง๔97 ซอยลาดพร้าว 94                      
(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์0-2539-8197 โทรสาร0-2314-7401 e-mail : 
prayaprasert@hotmail.com   website : http://www.prayaprasert.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียน ๑,๖๔๙ คน จำนวนครูและบุคลากร        
๘๔ คน ( ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ) 
           2.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม ดีเลิศ)  
 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย........ ยอดเยี่ยม........ 
  2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน......ดีเลิศ............ 
           3.  หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
               3.1  จัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR เป็นประจำทุกป ี
               3.2  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปทุีกป ี
               3.3  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               ๓.๔  มีการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
               ๓.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    
            4.  จุดเด่น 
                4.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผลการประเมิน
ระดับชาติ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ 
                4.2 นักเรียนมีความสามารถเด่นด้านการเล่นดนตรีไทยและโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
วัฒนธรรมให้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ 
               ๔.๓  มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
              ๔.๔ โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้               
ในการจัดการเรียนการสอน มีวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดการเรียนการสอนครบครัน มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน         
และภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีมีความสะอาด ร่มรื่น 
 ๔.๕ โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุม
นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๔.๖ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพของตนเอง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ               
มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบ Active Learning ใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนำกระบวนการวิจัย              
ในช้ันเรียนเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
     ๔.๗ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีความเข้มแข็ง เข้ามามี 
ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
    ๔.๘ ชุมชนและผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นต่อสถานศึกษา 
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5.  จุดควรพัฒนา 
               ๕.๑ พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา      
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
เพิ่มเติมให้นักเรียน  และพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้  แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 ๕.๒ พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เช่ือมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน 
           ๕.๓ ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
ทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายใน
การ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนสำคัญ 
           6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 6.1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ          
ของผู้เรียน ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 3 จากปี
การศึกษา 256๔ รวมทั้งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้มีระดับคะแนนท่ีมีความก้าวหน้าขึ้น โดยการนำ 
ผลการประเมินจากการสอบต่างๆ ในปีการศึกษา 256๔ มาใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียนและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน สังคมและความเป็นไปของสังคมในยุค
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาในส่วนของการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในโรงเรียนให้มีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกำหนด  
    ๖.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ศึกษาหา 
ความรู้ และนำเสนอผลงาน โดยออกแบบการเรียนรู้สอดแทรกให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    6.๓ จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่น การวางระบบการดูแลนักเรียน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพื่อการสร้างการร่วมมือในการดูแลนักเรียน 
 ๖.๔ พัฒนาครูให้ทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
          ลงช่ือ                                             ผู้เขียนรายงาน 

 
                                                   (นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
                                             วันท่ี ๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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คำนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา             
ในมาตรา 48  กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง                 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง           
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง              
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 

นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

                                                  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ  

  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 
คำนำ 

  

สารบัญ   
 ส่วนท่ี 1     ข้อมูลพื้นฐาน  1 
 ส่วนท่ี 2     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๖๖ 
 ส่วนท่ี 3     สรุปผลการพัฒนา  ๑๒๖ 

 ส่วนท่ี 4     ภาคผนวก ๑๓๒ 
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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื ่อโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ที ่ตั ้ง ๔๙๗ ซอยลาดพร้าว ๙๔          
(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์           
๐ -๒๕๓๙-๘๑๙๗  โทรสาร .  ๐-๒๓๑๔-๗๔๐๑  e-mail : prayaprasert@hotmail.com  website : 
http://www.prayaprasert.ac.th  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๑  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อที่ ๕ ไร่ 
๑ งาน ๓๕ ตารางวา  
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
           โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี ) ตั้งขึ ้นตามประกาศ คณะกรรมการ 
การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙ คือ โรงเรียนประถมบดินทรเดชา 
อนุสรณ์แด่พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เนื ่องจากชื่อเดิมของโรงเรียนยังไม่เป็นไป 
ตามความประสงค์ของนางสาวเจริญ  สิงหเสนี ผู้บริจาคท่ีดินจำนวน ๕ ไร่ ๖๗ ตารางวา ต่อมาจึงได้เปล่ียนช่ือ 
โรงเรียนให้เป็นไปตามชื่อบิดาของผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี)  ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนพระยาประเสร ิฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเทพลีลา (วัดตึก) เป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดสอน ๒ 
ระดับชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน คือ ชั้นเด็กเล็ก ๓ ห้องเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้องเรียน 
มีนักเรียนท้ังส้ิน ๒๒๒ คน ครู ๙ คน มีนายไพบูลย์  วงศ์ยะรา เป็นครูใหญ่คนแรก  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวจวงจันทร์ สิงหเสน ีซึ่งเป็นน้องสาว 
ของนางสาวเจริญ สิงหเสนี ผู้บริจาคที่ดินออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวทั้งหมดจำนวน ๖ 
หล ั ง  โดยใช ้ ว ั สด ุท ี ่ ไ ด ้ จากการร ื ้ อถอนอาคารโรง เร ียนบางบ ั ว  ( เพ ่ ง ต ั ้ งตร งจ ิตรว ิทยาคาร) 
เป็นบางส่วนและย้ายที่เรียน จากศาลาการเปรียญวัดเทพลีลามาอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๓๑ โดยได้รับความร่วมมือ ในการขนย้ายจากกรรมการศึกษา เปิดทำการสอน ๓ ระดับชั้น จำนวน ๑๔ 
ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังส้ิน ๕๐๒ คน ครู ๒๑ คน 
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยสำนักงาน 
การประถมศึกษากร ุง เทพมหานคร ได ้ร ับอน ุม ัต ิ เง ินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๙๗๓,๓๐๐ บาท 
(สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื ่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนพิเศษ ๔ ช้ัน                  
เป็นตึก (ค.ส.ล) จำนวน ๑๔ ห้องเรียน (ครึ ่งหลัง) กำหนดเวลาก่อสร้างตั้งแต่ว ันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑                      
ถึงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๓และในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑ นางอุดมศิลป์ศรีสมบูรณ์มารักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่ แทนนายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส 

http://www.prayaprasert.ac.th/


โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนวิชัย ได้มอบที่ดินซึ่งอยู่ทางด้านหน้า 
ติดกับที ่ด ินเดิมของโรงเร ียนจำนวน ๖๘ ตารางวา เพ ื ่อใช้สำหร ับการเร ียนการสอนของโรงเร ียน                      
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  และนางชไมพร ชาติเมธากุล ได้ให้ความอนุเคราะห์  
ในการถมดินแปลงดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีเนื้ อท่ี                   
รวมทั้งส้ิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๒ คณะกรรมการการศึกษาของโรงเร ียน นางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี                   
และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนในการก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวเพิ่มเติมอีก ๒ 
หลัง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเปิดทำการสอนเป็น ๔ ระดับชั้น จำนวน ๑๙ 
ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังส้ิน ๖๖๔ คน ครู ๒๓ คน  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๓ โรงเรียนได้ร ับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท                
(สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อต่อเติมอาคารเรียนถาวรให้เต็มรูปแบบซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปีพ.ศ.  
๒๕๓๔ และเปิดทำการสอน ๕ ระดับช้ัน จำนวน ๒๕ ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังส้ิน ๘๔๕ คน ครู ๓๙ คน  
 วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ นายประยูร สกุลกิม มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนางอุดมศิลป์ 
ศรีสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง ให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 ป ีการศ ึ กษา ๒๕๓๔  โ ร ง เร ี ยนพระยาประ เสร ิ ฐส ุ นทราศร ัย  (กระจ ่ า ง  ส ิ งห เสนี )  
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 
๑,๐๗๔ คน ครู ๔๕ คน  
 ป ีการศ ึ กษา ๒๕๓๕  โ ร ง เร ี ยนพระยาประ เสร ิ ฐส ุ นทราศร ัย  (กระจ ่ า ง  ส ิ งห เสนี )    
ได ้ เป ิดร ับสม ัครน ัก เร ียนช ั ้นอน ุบาลป ีท ี ่  ๑ ถ ึงช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  ๖ จำนวน ๓๙ ห้องเร ียน 
มีนักเรียนท้ังส้ินจำนวน ๑,๔๖๕ คน ครู ๖๓ คน  
 วันที ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา มารับตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียน               
แทนนายประยูร สกุลกิม ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  
 ว ันที ่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นายสมาน ชื ่นอ ิ ่ม มาร ับตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียน               
แทนนายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
 ว ันที ่  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ นางราตร ี ศร ีไพรวรรณ มาร ับตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเร ียน                          
แทนนายสมาน ช่ืนอิ่ม ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
 ว ันที ่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ มาร ับตำแหน่งผู ้อำนวยการโรง เร ียน                          
แทน นางราตรี ศรีไพรวรรณ ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
แทนนายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ซึ่งเกษียนอายุราชการ          
 ปัจจุบันโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เปิดทำการสอนตั ้งแต่ระด ับชั ้นอนุบาลปีที ่  ๑ ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๖ จำนวน  ๔๗ ห้องเร ียน 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มีนักเรียนทั ้งสิ ้นจำนวน ๑,๖๔๙ คน จำนวนครู ๕๘ คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๖ คน 
ลูกจ้างประจำ ๒ คน ลูกจ้างช่ัวคราว ๑๗ คน  โดยมีนางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

แผนที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๔๗-๘๔๑๑         

e-mail : pps15warunrat@gmail.com ว ุฒ ิการศ ึกษาส ูงส ุด วท.ม สาขา ว ิทยาศาสตร ์มหาบ ัณฑิต                       
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗ เดือน 

๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๓  คน (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) 
๒.๑ ช่ือ-สกุล  นายณัฐพัชร  ป้อมหิน วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๘-๙๐๓๔-๖๐๗๓ e-mail : panom_1@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานบุคคล 
  ๒.๒ ช่ือ-สกุล  นางสาวเขมณิจ อ่ำแห วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘-๕๑๘๖-๙๑๑๑ e-mail : khemmanit.a@prayaprasert.ac.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานวิชาการ  
  ๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิษา บัวสง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ ๐๙-๐๙๗๓-๘๓๕๐ e-mail kai9738350@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานท่ัวไป 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๑,๕๒๔ คน 
 ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑,๖๔๙ คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล ๓ ขวบ      

อ.๑ ๓ ๔๕ ๔๕ ๙๐ ๓๐,๐๐ 

อ.๒ ๔ ๔๘ ๕๕ ๑๐๓ ๒๕.๗๕ 

อ.๓ ๔ ๕๘ ๕๗ ๑๑๕ ๒๘.๗๕ 

รวม ๑๑ ๑๕๑ ๑๕๗ ๓๐๘  

ป.๑ ๖ ๑๑๗ ๑๐๓ ๒๒๐ ๓๖.๖๖ 

ป.๒ ๖ ๑๐๔ ๑๑๖ ๒๒๐ ๓๖.๖๖ 

ป.๓ ๖ ๑๑๐ ๑๐๗ ๒๑๗ ๓๖.๑๗ 

ป.๔ ๖ ๑๐๗ ๑๑๑ ๒๑๘ ๓๖.๓๓ 

ป.๕ ๖ ๑๐๘ ๑๒๓ ๒๓๑ ๓๘.๕๐ 

ป.๖ ๖ ๑๑๐ ๑๒๕ ๒๓๕ ๓๙.๓๓ 

รวม ๓๖ ๖๕๖ ๖๘๕ ๑๓๔๑  

รวมทั้งหมด ๔๗ ๘๐๗ ๘๔๒ ๑๖๔๙  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/ตำแห

น่ง 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 
๑ นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล ๓๓ ๑๐ ครูชำนาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๑/๑ ๑๒๘ ชั่วโมง 
๒ นางสาวณัฐริกา อับดุสลาม ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.๑/๒ ๔๘ ชั่วโมง 
๓ นางสาววิไล  ดวงดี ๔๔ ๔ คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๑/๓ ๘๐ ชั่วโมง 

๔ นางพนารัตน์  จารีตพิทยา ๕๒ ๒๙ 
ครูชำนาญการ 

พิเศษ 
คบ. การศึกษาปฐมวัย 

อ.๒/๒ 
๕๖ ชั่วโมง 

๕ นางสาววาสนา  ตั้งเศวตชัย ๔๓ ๔ คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๒/๔ ๙๖ ชั่วโมง 
๖ นางสาวทิวาวรรณ   สังข์ภิรมย์ ๓๘ ๑๑ ครูชำนาญการ กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย อ.๓/๒ ๒๐๘ ชั่วโมง 
๗ นางสาวไอลดา  มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ๒๘ ๓ คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๓/๓ ๒๘๘ ชั่วโมง 
๘ นางสาวภัคภร  สมมิตร ๒๘ ๓ คร ู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.๓/๔ ๑๐๔ ชั่วโมง 

๙ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ๔๐ ๑๐ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๑ 

คณิตศาสตร์ ป.๑ 
สังคมศึกษาฯ ป.๑ 

๓๐ ชั่วโมง 

๑๐ นางสาวละอองดาว   แสงเพชร ๔๑ ๑๐ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๑ 

คณิตศาสตร์ ป.๑ 
สังคมศึกษาฯ ป.๑ 

๑๐๔ ชั่วโมง 

๑๑ นางสาวปรางค์ทิพย์  ม่วงอ่อน ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๑ 

คณิตศาสตร์ ป.๑ 
สังคมศึกษาฯ ป.๑ 

๑๑๒ ชั่วโมง 

๑๒ นางสาวพิมพ์พิชชา   ฤทธ์ิมนตร ี ๓๑ ๓ คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ป.๒ 

คณิตศาสตร์ ป.๒ 
สังคมศึกษาฯ ป.๒ 

๑๒๘ ชั่วโมง 

๑๓ นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ป.๒ 

คณิตศาสตร์ ป.๒ 
สังคมศึกษาฯ ป.๒ 

๗๒ ชั่วโมง 

๑๔ นายทินภัทร  ฉลาดคดิ ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร ์

ภาษาไทย ป.๒ 
คณิตศาสตร์ ป.๒ 
วิทยาศาสตร์ ป.๒ 
สังคมศึกษาฯ ป.๒ 

๖๔ ชั่วโมง 

๑๕ นางยุพาพัชญ์  พรสุมามาลย์ ๕๒ ๒๘ 
ครูชำนาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.๓ 
คณิตศาสตร์ ป.๓ 
สังคมศึกษาฯ ป.๓ 

๑๖ ชั่วโมง 

๑๖ นางชุติมา   ทิพวาที ๕๑ ๒๘ 
ครูชำนาญการ 

พิเศษ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ภาษาไทย ป.๓ 
คณิตศาสตร์ ป.๓ 
สังคมศึกษาฯ ป.๓ 

๙๖ ชั่วโมง 

๑๗ นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย ป.๓ 

คณิตศาสตร์ ป.๓ 
สังคมศึกษาฯ ป.๓ 

๑๖ ชั่วโมง 

๑๘ นางสาวรัตนา  ยืนยง ๔๓ ๑๐ ครูชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔  ๙๖ ชั่วโมง 
๑๙ นางสาวประภากร อ่ำวิลัย ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๗๒ ชั่วโมง 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/ตำแห

น่ง 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 
๒๐ นางสาวอรอนงค์   บุตรแสน ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕- ป.๖ ๔๘ ชั่วโมง 

๒๑ นางนฤมล  เจียรวิจิตร ๖๐ ๒๙ 
ครูชำนาญการพิ

เศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.๕ 
๑๖ ชั่วโมง 

๒๒ นางมยุรี  เหลืองสินศิริ ๖๐ ๓๗ 
ครูชำนาญการพิ

เศษ 
ศศ.บ. สุขศึกษา 

ภาษาไทย ป.๖ 
๑๖ ชั่วโมง 

๒๓ นางสาวปวีณา   โค้วจำรัส ๓๙ ๙ ครูชำนาญการ ค.บ. การประถมศึกษา 
คณิตศาสตร์ ป.๒ 
ภาษาไทย ป.๒ 

สังคมศึกษาฯ ป.๒ 
๓๒ ชั่วโมง 

๒๔ นางสาวเวฬุรีย์  ปรางค์จันทร ์ ๒๘ ๓ คร ู ศษ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ป.๔-๖ ๔๐ ชั่วโมง 

๒๕ นางสาวธนพร  วรบุตร ๔๕ ๑๗ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
วท.บ. คอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ ป.๓ 
ภาษาไทย ป.๓ 

สังคมศึกษาฯ ป.๓ 
๒๑ ชั่วโมง 

๒๖ นางสาวดวงเดือน   ศรีอินทร ์ ๓๘ ๓ คร ู ค.บ. บรรณารักษ ์
คณิตศาสตร์ ป.๓ 
ภาษาไทย ป.๓ 

สังคมศึกษาฯ ป.๓ 
๑๒๐ ชั่วโมง 

๒๗ นางวราลักษณ์  เต็มสิทธ์ิ ๔๐ ๑๑ ครูชำนาญการ วท.บ. สถิต ิ คณิตศาสตร์ ป.๔ ๑๓๖ ชั่วโมง 

๒๘ นายวรเดช    สังวาลย์น้อย ๒๘ ๔ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
ป.๔ - ป.๕ 

๙๖ ชั่วโมง 

๒๙ นายณัฐดนัย   เดชมา ๒๙ ๕ คร ู กศ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
ชั้น ป.๔-ป.๕ 

๕๖ ชั่วโมง 

๓๐ นางสาวปรียา   พุ่มมีจิตร ๓๘ ๗ คร ู วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๖ ๒๔ ชั่วโมง 

๓๑ นายเมย์  เนาวรัตน์ ๔๒ ๙ ครูชำนาญการ วท.ม. วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
๓๒ ชั่วโมง 

๓๒ นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย ๓๓ ๗ คร ู กศ.บ. 
วิทยาศาสตร ์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ ป.๔ ๔๘ ชั่วโมง 

๓๓ สิบโทณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธ์ิ ๓๑ ๓ คร ู วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.๕ ๖๔ ชั่วโมง 
๓๔ นางสาวลัดดาวัลย์   จันดาหัวดง ๓๔ ๖ คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.๖ ๑๑๒ ชั่วโมง 

๓๕ นายพงศธร   บญุชิต ๓๒ ๖ คร ู ค.บ. 
เทคโนโลย ี
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ป.๑ -ป.๓ 

๓๒ ชั่วโมง 

๓๖ นายเส็ง  บุดดา ๔๒ ๑๐ ครูชำนาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ป.๔- ป.๖ 
๘๐ ชั่วโมง 

๓๗ นางสาวกาญจนา   ดอนพลก้อม ๓๐ ๒ คร ู คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 

ประวัตศิาสตร์ ป.๔ 
๑๖ ชั่วโมง 

๓๘ นางสาวอุมาพร  บุญเปียก ๔๐ ๑๑ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 

ประวัตศิาสตร์ ป.๕ 
๙๖ ชั่วโมง 

๓๙ นางสาวณปภัช  สุขเกษม ๔๕ ๗ คร ู ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
ภาษาไทย ป.๒ 

คณิตศาสตร์ ป.๒ 
สังคมศึกษาฯ ป.๒ 

๒๕๖ ชั่วโมง 

๔๐ นายพิพรรธ   ไกรวัฒนพงศ ์ ๓๑ ๗ คร ู กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.๓ - ป.๖ ๒๔ ชั่วโมง 
๔๑ นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธ์ิ ๒๗ ๓ คร ู ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.๑ - ป.๓ ๔๐ ชั่วโมง 

๔๒ นายธนพล    ตันตระกูล ๒๘ ๓ คร ู คบ. ดนตรศีึกษา 
นาฏศิลป์ ดนตร ี

ป.๑ - ป.๓ 
๑๖ ชั่วโมง 

๔๓ นางสาวดวงฤทัย   วิชัยรตัน ์ ๒๘ ๓ คร ู ศษ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย 

ศึกษา 
นาฏศิลป์  
ป.๔ - ป.๖ 

๑๒๐ ชั่วโมง 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/ตำแห

น่ง 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 

๔๔ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราภรณ์  
โอภาสภาณุเมศ 

๓๗ ๓ คร ู วท.บ. คหกรรม 
การงานอาชีพ 
ป.๒ - ป.๔ 

๒๒๔ ชั่วโมง 

๔๕ นายเจษฎาภรณ์   สุดานิช ๔๐ ๔ คร ู บธ.บ. การเงินการบัญชี 
การงานอาชีพ ป.๑

และ ป.๕- ป.๖ 
๒๔ ชั่วโมง 

๔๖ นางสาวศิริรัตน์   จันทบาล ๓๑ ๓ คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑ ๔๐ ชั่วโมง 
๔๗ นางสุปรียา   สว่างศรีสกุล ๓๒ ๗ คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒ ๔๐ ชั่วโมง 
๔๘ นางสาวหรรษา   รอดนิตย ์ ๓๑ ๕ คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๓ ๘๘ ชั่วโมง 
๔๙ นางสาวชฎานุช     ปุเรตัง ๓๐ ๓ คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔ ๕๖ ชั่วโมง 

๕๐ นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ ๔๖ ๒๒ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๖ ๒๐ ชั่วโมง 

๕๑ นางสาวพิชญาภา    กัลยา ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ป.๔- ป.๖ ๑๖ ชั่วโมง 
๕๒ นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง ๕๖ ๗ คร ู คบ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.๑ ๑๖ ชั่วโมง 

 
จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก    ๕๒ คน   คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖ 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   ๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ 
 
พนักงานราชการ  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์กา

รสอน (ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/ตำแห
น่ง 

จ้างด้วยเงิน 

๑ 
นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ 

๔๔ ๑๒ 
ศษ.ม. การฝึกและการจั

ดกีฬา 
พลศึกษา ป.๑-ป.๖ งบประมาณ 

๒ 
นายสาธิต  โคตรสงคราม 

๔๒ ๖ 
ศษ.ม. พลศึกษา ว่ายน้ำชั้นอนุบาล          

ป.๒ – ป. ๓ และ ป.๖ 
งบประมาณ 

๓ นางสาวเยาวภา  กลิ่นจันทร์ ๔๑ ๒ คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล งบประมาณ 
 

 
ครูอัตราจ้าง 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์กา

รสอน (ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวเบญจมาศ บรบิูรณ ์ ๒๘ ๓ คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๒ นางสาวทิพย์ลดา เพชรจุล ๒๙ ๒ ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๓ นางสาวอัจฉรา  จีนบางช้าง ๒๘ ๑ คบ. การศึกษาปฐมวัย ประวัตศิาสตร์ ป๒ รายได้สถานศึกษา 
๔ นายพีรวัฒน์  มักสัน ๓๐ ๕ คบ. พลศึกษา ว่ายน้ำ ชั้นอนุบาล        

ป.๓ - ป.๔,และ ป.๖ 
รายได้สถานศึกษา 

๕ นายวรรงค์  ดานาคแก้ว ๓๑ ๔ ศศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ป.๔-ป.๕ 
อาเซียน ป.๔ - ป.๕ 

รายได้สถานศึกษา 

๖ นายชญานนท์ โพธ์ิจันทร ์ ๒๖ ๑ คบ. พลศึกษา ว่ายน้ำ ป.๑ - ป๒,และ 
ป๕ 

รายได้สถานศึกษา 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ลูกจ้างประจำ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์กา

รสอน (ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/ตำแห
น่ง 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางปรีดา เบ็ญจรุณ ๖๐ ๓๑ ปวส. - พนักงานห้องสมุด งบประมาณ 
๒ นายอุระ เบ็ญจรุณ ๖๐ ๓๑ ปวส. - ช่างไฟฟ้า งบประมาณ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ก

ารสอน (ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/ตำแห
น่ง 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายณรงค์ น้ำดอกไม้ ๔๖ ๑๓ ป.ตร ี - เจ้าหน้าที่ธุรการ เขตพื้นที่การศึกษา 
๒ นางสาวนฤมล แสนอ่อน ๓๒ ๘ ป.ตร ี - เจ้าหน้าที่ธุรการ รายได้สถานศึกษา 
๓ นางสาวลำพัน คนยืน ๔๑ ๒๐ ม.ปลาย - พี่เลี้ยงอนุบาล สพป.กทม. 
๔ นางสาวอรัญญา ติดตารมย ์ ๕๒ ๑๘ ปวส. - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๕ นายสำลี มาดี ๖๒ ๑๗ ประถมศึกษา - รักษาความปลอดภัย รายได้สถานศึกษา 
๖ นางสาวนาฎรดา แสงทอง ๔๘ ๘ ป.ตรี  - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๗ นางเกษสุดา หะพันธ์ ๕๐ ๔ ม.ปลาย - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๘ นางธิดารัตน์ ทองรอด ๔๗ ๔ ป.ตรี  การจัดการ 

ทั่วไป 
พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 

๙ นางสาวนพรัตน์ สุขลิ้ม ๕๕ ๒๒ ม.ปลาย - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๑๐ นายศุภโชค เย็นร่มไทร ๔๒ ๑๑ ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ รายได้สถานศึกษา 
๑๑ นางสาวนุชสรา เปาวรีย์ ๔๗ ๒๐ ม.ปลาย - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๑๒ นางศิริวรรณ วรจิตต ์ ๕๑ ๕ ปวส. - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๑๓ นางสาวสายทิพย์  แซต่ั้ง ๓๙ ๑ ม.ปลาย - พี่เลี้ยงอนุบาล รายได้สถานศึกษา 
๑๔ นางสาวอุไร คงจันทร์ ๕๐ ๑๒ ปวส. - พี่เลี้ยงชั้น ป.๑ รายได้สถานศึกษา 
๑๕ นางสาวน้ำทิพย์ สุขประเสริฐ ๕๕ ๒๒ ม.ต้น - พี่เลี้ยงชั้น ป.๑ รายได้สถานศึกษา 
๑๖ นางสาววรรณา แนวนารี ๓๙ ๓ ประถมศึกษา - นักการภารโรง รายได้สถานศึกษา 
๑๗ นางสาวติ๋ว แผ่นทอง ๕๖ ๒ ประถมศึกษา - นักการภารโรง รายได้สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑ ๑ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ๒ ๓ 
ครู ค.ศ.๔ - - - 
ครู ค.ศ.๓ - ๗ ๗ 
ครู ค.ศ.๒ ๒ ๗ ๙ 
ครู ค.ศ.๑ ๗ ๒๑ ๒๘ 
ครูผู้ช่วย ๑ ๗ ๘ 
ครูอัตราจ้าง ๓ ๓ ๖ 
ลูกจ้างประจำ ๑ ๑ ๒ 
พนักงานราชการ ๒ ๑ ๓ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๓ ๑๔ ๑๗ 
รวม ๒๗ ๖๔ ๘๔ 

 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 อาคารเรียนจำนวน ๒ หลัง ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาคารกาญจนาภิเษก  สระว่ายน้ำ               
๑ สระ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม และ สนามหญ้า ๑ สนาม   
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๐,๕๔๓,๖๔๐ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๒๐,๕๔๓,๖๔๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๖,๒๘๗,๙๙๘ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๕,๗๐๕,๙๓๘.๘๙ 
เงินอื่นๆ 
(นม,อาหารกลางวัน) 

๙,๗๗๙,๖๒๘ งบอื่นๆ(ระบุ) ๑๐,๑๕๘,๓๒๕.๖๘ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑๘,๕๑๘,๐๓๒ เงินรายได้สถานศึกษา ๒๑,๖๖๑,๔๙๒.๑๐ 

รวมรายรับ ๕๕,๑๒๙,๒๙๘ รวมรายจ่าย ๕๘,๐๖๙,๓๙๖.๖๗ 
 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ...........๙๐.๗๔...........ของรายรับ 
    งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ..........๑๐๓.๘๗..........ของรายรับ  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองค่อนข้างแออัด มีประชากร
ประมาณ ๑๑๕,๗๑๓ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ อพาร์ทเมนท์  คอนโดมิเนียม หอพัก ร้านค้า 
ชุมชนคลองวัดตึก สวนผลไม้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดเทพลีลาพระอารามหลวง วัดพระรามเก้ากาญจนา
ภเิษก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
และวิทยาลัยอินทราชัย อาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้าง เนื่องจากชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งจ้าง
แรงงาน เช่น ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด บริษัทห้างร้าน รวมถึงแหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ประเพณีท้องถิ่น
เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีตักบาตรเทโว ท่ีวัดเทพลีลาพระอารามหลวง 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง (คิดเป็น  
ร้อยละ) ๙๒.๒๕ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ) ๙๙.๗๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ต่อปี ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓ คน 
 ๓ ) โอกาสและข ้อจำก ัดของโรงเร ียน โรง เร ียนพระยาประเสร ิฐส ุนทราศร ัย  (กระจ ่าง  
สิงหเสนี) อยู ่ใกล้แหล่งเรียนรู ้ เช่น วัดเทพลีลาพระอารามหลวง พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา                       
(สิงห์ สิงหเสนี)  คลองแสนแสบ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  องค์กรทางศาสนาอย่างดียิ ่ง ข้อจำกัดคือ 
สถานศึกษามีฐาน ท่ีต้ังอยู่ในซอยลึก ถนนคับแคบ การเดินทางไปกลับไม่สะดวก (ซึ่งไม่สามารถจะดำเนินการ
แก้ไขได้ เนื่องจากเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
       โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

 

- คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- อาเซียนศึกษา     ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS๑, IS๒) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

             รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

       - ลูกเสือ / เนตรนารี  

๓๐ 
 

๔๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 
 

๓๐ 
 

๔๐ 
 

๓๐ 
 

๔๐ 
 

๓๐ 
 

๔๐ 

๓๐ 
 

 ๔๐ 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔๘๐ ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๓๗,๗๗๔ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ OBEC Library 
   จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย - คน ต่อ วัน  คิดเป็นร้อยละ - 
ของนักเรียนท้ังหมด 
หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์โควิดโรงเรียนปิดนักเรียนจึงไม่มีการยืม – คืน และเข้าใช้ห้องสมุด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  ๑  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน  ๒  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ๑  ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน   ๑๔๙   เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๑๓๒  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๘  เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๑,๐๐๐ คน ต่อ
วัน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๓๔  ของนักเรียนท้ังหมด  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๙  เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
           - ดนตรีสากล 
          - ชุมนุม(ว่ายน้ำ) 
      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS๓) 

- 
๔๐ 
๑๐ 

- 
๔๐ 
๑๐ 

- 
๔๐ 
๑๐ 

๔๐ 
- 

๑๐ 

๔๐ 
- 

๑๐ 

๔๐ 
- 

๑๐ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องจริยะ 
๔. ห้องอาเซียน 
๕. ห้องสมุด 
๖. ห้องนาฏศิลป์ 
๗. ห้องดนตรี 
๘. ห้องพยาบาล 
๙. สนามเด็กเล่นอนุบาล 
๑๐. โรงยิม 
๑๑. สระว่ายน้ำ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

- - 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online จึงไม่สามารถ

ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

  

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน    
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

๖.๑ พระมหาอาทิตย์  อาจิตปญโญ  ให้ความรู้เรื่อง  พุทธศาสนาและศีลธรรม   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง/ปี 

๖.๒ พระมหาสุรพร  สุรวโร  ให้ความรู้เรื่อง  พุทธศาสนาและศีลธรรม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง/ปี 

๖.๓ พระอาจารย์บุญมี ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง/ปี 

๖.๔ พระมหาพิเชษฐ์  สิริวัณโณ ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง/ปี 
         ๖.๕ พระมหาสมจิตร  ปสันโน   ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา โ ร ง เ ร ี ย น ด น ต ร ี ไ ท ย  ๑ ๐ ๐ 

เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช 
๒๕๖๔ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

พัฒนานวัตกรรมและมีวิธีปฏิบติัท่ี
เ ป ็ น เ ล ิ ศ  ( Best Practices)               
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามทักษะการ
เร ี ยนร ู ้  ๓R๘C และม ี ผลงาน
นว ัตกรรมการเร ียนร ู ้  Active 
Learning ประจำป ี การศ ึ กษา 
๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
การประกวดนวัตกรรมการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต (๑ โรงเรียน 
๑  น ว ั ต ก ร ร ม )  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ให ้การส ่ง เสร ิมและสน ับสนุน
นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน
ค ุ ณ ธ ร ร ม  ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ท ศ                
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 โ ร ง เ รี ย น ต ้ น แ บ บ ล ู ก เ สื อ                 
ของสำน ักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ผู้บริหาร 
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ 

ผู้ดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร่วมการแสดงในกิจกรรม สถานี
วัฒนธรรม “น้อมรำลึกองค์อัคร
ศ ิลป ิน สานสุข ส ืบว ัฒนธรรม            
นำว ิถ ีใหม่ ภายใต้สถานการณ์            
โควิด ๒๐๑๙” 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 ได้รับรางวัลระดับ ดีเย่ียม              
รองชนะเลิศอันดับ ๑                      
การประกวด Best Practices 
ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายณัฐพัชร  ป้อมหิน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ใ น ฐ าน ะ  ร อ ง ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร
สถานศึกษาดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ึน

พื้นแห่งประเทศไทย 
ครู 
 
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 

ได้รับรางวัลระดับ ดีมาก 
การประกวด Best Practices ครู
โ ร ง เ ร ี ย น ส ุ จ ร ิ ต  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวรเดช สังวาลย์น้อย ได้รับรางวัลระดับ ดีมาก 

ก า ร ป ร ะ ก ว ด  Best Practices          
คร ู โ ร ง เร ียนส ุ จร ิต  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นำเสนอผลงานนว ัตกรรมการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐ        
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดโครงการสร้างสรรค์ 
“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรม
ทางเล ือกในร ูปแบบออนไลน์  
(คลิปส้ัน) ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ไ ด ้ ร ั บ ค ั ด เ ล ื อ ก ผล ง าน แ ละ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน ในสถานการณ ์การแพร่
ระบาดของ โรคต ิ ด เช ื ้ อ ไ วรั ส           
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-2019) 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เป็นผลงานคลิปวิดีโอที่มีเนื ้อหา
น่าสนใจและเป็นแบบอย่างได้ 

นางสาวอรอนงค์  บุตรแสน นำเสนอผลงานนวัตกรรมการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐ        
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

ได ้ ร ับรางว ัลผ ู ้ ฝ ึกสอนด ี เ ด่น            
“ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนอง
สรภัญญะ” ประเภททีมโรงเรียน 
ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

สิบโทณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธิ์ นำเสนอผลงานนว ัตกรรมการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐ  
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ไ ด ้ ร ั บ ร า ง ว ั ล  Best Practices             
ครูปฐมวัย ศธจ.กทม. ระดับ ดี 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นำเสนอผลงานนว ัตกรรมการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐ        
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

นายพงศธร บุญชิต เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวประภัสสร นรวรรณ เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวณปภัช สุขเกษม เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์ เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวพิชญาภา  กัลยา เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

นายณัฐดนัย  เดชมา เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง เป็นครูโค้ชโครงงานคุณธรรมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “เด็กไทย
ยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์
ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ นำเสนอผลงานนว ัตกรรมการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐ        
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

ได้เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน ในสถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ (COVID-2019) ภาค
เรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน ในสถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ (COVID-2019) ภาค
เรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
เด็กชายสนธา ศิริเจริญสุข 

สอบได้คะแนนเกินมาตรฐานและ
ได ้ร ับรางว ัลประกาศน ียบ ั ตร
เหรียญทองแดง วิชา ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะ
วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

เด็กชายศุภฤกษ์ สุทธิ สอบได้คะแนนเกินมาตรฐานและ
ได ้ร ับรางว ัลประกาศน ียบ ั ตร
เหรียญทองแดง วิชา ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะ
วิชาการระดับชาติ (สวช.) 

เด็กชายนภนต์ศิลป์ เต็มสินสิริ ได้ร ับรางว ัลชนะเลิศ ประเภท
เดี ่ยวระนาดเอก   การประกวด
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

เด็กหญิงจีรภัทร โคตรพรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ป ร ะ เ ภ ท ข ั บ ร ้ อ ง เ พ ล ง ไ ท ย               
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

เด็กชายนัดทกาน ซาลำ ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน            
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

เด็กชายฐาปนันท์ ศิริวัฒนานุ
กูล 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ประเภทขิม ๗ หย่อง การประกวด
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง      
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ประเภทดนตรีไทยสร้างสรรค์       
ขิม การแข่งขันประกวดดนตรี 
BCC Music Competitio๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงนปภา โสมาเกตุ ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน 

ประเภทซออู้ การประกวดเดี ่ยว
เครื่องดนตรีไทยและขับร้องเพลง
ไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง              
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ป ร ะ เ ภ ท ข ั บ ร ้ อ ง เ พ ล ง ไ ท ย              
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กชายกวี เข็มเพ็ชร ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
ประเภทฆ้องวงใหญ่ การประกวด
เด่ียวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได ้ ร ับรางว ัลเหร ียญทองแดง  
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์ 
ระนาดทุ ้ม การแข่งขันประกวด
ดนตรี BCC Music Competition 
๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
ประเภทดนตรีไทยสร้างสรรค์ ฆ้อง
วงใหญ่ การแข่งขันประกวดดนตรี 
BCC Music Competitio๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม           
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  
 
 

โรงเรียนวัดราชโอรส 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายอัครพนธ์ ขวัญฤกษ ์ ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน 

ประเภทระนาดเอก การประกวด
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน               
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์ 
ระนาดเอก การแข่งขันประกวด
ดนตรี BCC Music Competition 
๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กชายสัณหณัฐ เพ็งสุข ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง               
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์   
ข ิม การแข่งขันประกวดดนตรี 
BCC Music Competition๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม              
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงปริยากร จารุพัฒน ์ ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน               
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
ประเภทขับร ้องเพลงไทย การ
แข ่ ง ข ั นประกวดดนตร ี  BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับเกียรติบัตร ป้อปปูล่า โหวต 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์  
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายนัฐสิทธิ์ ลือวิโรจน์ ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง               

การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์ 
ระนาดทุ ้ม การแข่งขันประกวด
ดนตรี BCC Music Competition 
๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

 ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                 
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

 ได้รับเกียรติบัตร ป้อปปูล่า โหวต 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์  
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

เด็กชายวิชัชกร สว่างศรีสกุล ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ป ร ะ เ ภ ท เ ด ี ่ ย ว ร ะ น า ด ทุ้ ม                 
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์ 
ระนาดทุ ้ม การแข่งขันประกวด
ดนตรี BCC Music Competition 
๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                 
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กชายจิรสิน นันทรัตน์ ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน              
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                 
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงสุฐิตา โพธิ์ประสระ ได ้ ร ับเก ียรต ิบ ัตร เหร ียญเงิน             
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงณัฐณิชา ผมงาม ได ้ ร ับรางว ัลเข ็มฝ ีม ือศรทอง 

ประเภทขิม ๗ หย่อง การประกวด
ดนตรีไทยศรทอง 

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง           
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตรีไทยสร้างสรรค์ ขิม 
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กชายพีระพัฒน์ อับดุล
เลาะห์ 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ประเภทเดี่ยวจะเข้ การประกวด
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง            
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                 
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กชายปฐพี นาวงศ์ ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ประเภทเดี่ยวซออู้ การประกวด
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง                
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม             
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงสิรภัทร ตุลยพงศ์รักษ์ ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง             
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์ 
ระนาดเอก การแข่งขันประกวด
ดนตรี BCC Music Competition 
๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม               
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เด็กหญิงพัณณิตา โพธิ์สาลี ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ประ เภท เด ี ่ ย ว ข ิ ม  ๗  หย ่ อ ง                 
การประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง          
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ประเภทดนตรีไทยสร้างสรรค์ ขิม  
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม             
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วประดับ  ได้ร ับรางว ัลชนะเลิศ ประเภท
เดี ่ยวจะเข้ การประกวดเด ี ่ยว
เครื่องดนตรีไทยและขับร้องเพลง
ไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง           
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์ 
จะเข้ การแข่งขันประกวดดนตรี 
BCC Music Competition๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม            
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงสิดาพร หลินถาวรดี ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ประ เภท เด ี ่ ย ว ข ิ ม  ๗  หย ่ อ ง               
การประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
๓ การแข่งขันการบรรเลงดนตรี
ไทยและขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้ร ับรางว ัลชนะเลิศ ประเภท
ด น ต ร ี ไ ท ย ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์  ขิ ม                 
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                 
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๖๕๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงปภาดา วัฒนมติพจน์ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ประเภทดนตรีไทยสร้างสรรค์ ขิม 
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                   
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงณิชมน โคตรพรม ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ป ร ะ เ ภ ท ข ั บ ร ้ อ ง เ พ ล ง ไ ท ย                  
การประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง            
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑  ประ เภทข ับร ้ อ ง เพลงไทย          
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม               
การแข่งขันเด่ียวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กหญิงลักษิกา พงศ์ดี ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง 
ป ร ะ เ ภ ท ข ั บ ร ้ อ ง เ พ ล ง ไ ท ย               
การประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง  
ป ร ะ เ ภ ท ข ั บ ร ้ อ ง เ พ ล ง ไ ท ย            
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรเหร ียญทอง  
ประ เภทข ั บ ร ้ อ ง เพลงล ู ก ทุ่ ง               
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  
 
 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทขับ
ร ้ อ ง เพลง ไทย   ก า รแข ่ ง ขั น
ป ร ะ ก ว ด ด น ต ร ี  BCC Music 
Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร เ ข ้ า ร ่ ว ม                   
การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

ได้รับเกียรติบัตร ป้อปปูล่า โหวต 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์  
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

เด็กหญิงณัฐณิชา รอบรู้ ได ้ ร ับรางว ัลเข ็มฝ ีม ือศรทอง 
ประเภทซอด้วง การประกวด
ดนตรีไทยศรทอง 

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑  ประ เภทเด ี ่ ยวซอสามสาย              
การประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑  ประเภทซอด้วง การแข่งขัน
การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒ ประเภทซอด้วง การแข่งขัน
เด่ียวเครื่องดนตรีไทย  
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

ได้ร ับรางว ัลชนะเลิศ ประเภท
ดนตร ี ไ ทยสร ้ า งสร รค ์  ซ ออู้                
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท
ดนตร ี ไ ทยสร ้ า งสร รค ์  ซ ออู้                
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  
 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์          
ซออู้ การแข่งขันประกวดดนตรี 
BCC Music Competition๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์              
ซอด้วง การแข่งขันประกวดดนตรี 
BCC Music Competition๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับเกียรติบัตร ป้อปปูล่า โหวต 
ประเภทดนตร ีไทยสร ้างสรรค์   
การแข่งขันประกวดดนตรี BCC 
Music Competition ๒๐๒๑  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

เด็กหญิงนิลฤดี พิลาโสภา ได้รับรางวัลระดับความสามารถ
เหร ียญทองแดง การแข ่ ง ขัน
ป ร ะ ก ว ด ด น ต ร ี  BCC Music 
Competition ๒๐๒๑ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท
ขิม ๗ หย่อง การแข่งขันบรรเลง
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

ได้ร ับเก ียรติบ ัตรเข้าร ่วม การ
แข่งขันเดี ่ยวเคร ื ่องดนตร ีไทย           
งานราชโอรสปริทรรศน์ ๒๕๖๔  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

เด็กชายคุนัชญ์ ศรีวนิช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

เด็กชายฆฤณ เหลืองหิรัญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

เด็กหญิงบุญยานุช ศรีรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

เด็กชายชินการ นำสว่าง
รุ่งเรือง 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทย 
 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงบุณยนุช งดสันเทียะ เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 

“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เด็กหญิงปรียาภัทร์ ชูสกุล
ไพบูลย์ 

เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เด็กหญิงมุกลดา ดวงเอี่ยม เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เด็กหญิงอารีรดา ช่วยนา เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

เด็กหญิงธิติมา ควรดี เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เด็กชายฮาชิม อามีน เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เด็กชายสิรภพ บุญเจริญ
ปัญญากุล 

เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 
“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายพระแก้ว คำพู เป็นผู ้พ ัฒนาโครงงานคุณธรรม 

“P.P.S. KIDS จ ิตอาสา พ ัฒนา
เพื่อน P.P.S. KIDS Volunteering 
To Help Friends”ได้เข้าร่วมการ
ประกวด โคร ง ง านค ุณ ธ ร ร ม 
ระด ับประเทศ ง านมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา “เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด 
ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

อื่นๆ...............   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓-๕ โครงการ) 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 

๑. เพื่อประกาศ
นโยบายและลง
นามบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือ
(MOU)โครงการ
โรงเรียนปลอด
บุหรี่และ
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์
ประจำปี 
๒๕๖๔ ของ
โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนท
ราศรัย(กระจ่าง 
สิงหเสนี) 

๑. ขออนุมัติการจัด
กิจกรรม 
๒. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๓. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๔. จัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างผู้อำนวยการ
โรงเรียนกับคณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๕. ประสานงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนและเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจสถานีตำรวจ
นครบาลวังทองหลาง
เป็นพยานในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
๖. จัดกิจกรรมพิธี
ประกาศนโยบายและ
ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 
 

๑.เชิงปริมาณ 
๑.๑ ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนได้ลง
นามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกับคณะครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประจำปี 
๒๕๖๔ 
๑.๒ ตัวแทนนักเรียน
(สภานักเรียน)ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกับนกัเรียน
โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประจำปี 
๒๕๖๔ 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

    ๑.๓ ตัวแทน
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกับเครือข่าย
ผู้ปกครอง โครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประจำปี 
๒๕๖๔ 
๒. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีประกาศ
นโยบายและบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือ
(MOU)ดำเนินงาน
โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประจำปี 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๒ กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมืองดี(โดยใช้นิทาน)
รูปแบบออนไลน์ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๑. เพื่อจัด
กิจกรรมร้าง
จิตสำนึก
พลเมืองดี(โดย
ใช้นิทาน)
รูปแบบ
ออนไลน ์
๒.เพื่อให้
นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ ๕ 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

๑. แต่งต้ังบุคลากร
รับผิดชอบการดำเนิน
กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมืองดี 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้แก่
คณะครูและนักเรียน
ทราบ 
๓. โรงเรียนแจ้ง
ผู้ปกครองให้ทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมสร้าง
สำนึกพลเมืองดี 
๔. ดำเนินการจัด
กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมืองดีให้นักเรียน
เกิดคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียน
สุจริต 
๕. วัดและประเมินผล
นักเรียนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมืองและ
คุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 
๖. รายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรมสร้าง
สำนึกพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เชิงปริมาณ 
๑.๑ นักเรียน 
ร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม
กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกพลเมืองดี
(โดยใช้นิทาน)
รูปแบบออนไลน์ 
 
๒. เชิงคุณภาพ 
๒.๑ นักเรียน 
ร้อยละ ๖๐  
เกิดคุณลักษณะ ๕
ประการของโรงเรียน
สุจริต 
 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๓ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 

๑. เพื่อให้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนิน
กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
๒. เพื่อให้มี
ทักษะการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
๓. เพื่อให้มีเจต
คติท่ีดีต่อการจัด
กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
๔. เพื่อให้มี
คุณลักษณะ ๕ 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
๕. เพื่อให้
คำนึงถึง
ประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่า
ประโยชน์ส่วน
ตน 
 

๑. โรงเรียนแต่งต้ัง
บุคลากรรับผิดชอบการ
ดำเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการด ี
๒. คณะกรรมการ
จัดทำแผนดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรม 
๓. กำหนดวันเวลาและ
รับสมัครนักเรียนท่ี
ประสงค์จะดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี
๔. จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีให้แก่นักเรียน 
๕. หุ้นส่วนดำเนินการ
เลือกคณะกรรมการ
ตามโครงสร้างท่ีกำหนด 
๖. คณะกรรมการ
บริษัทสืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรม
ตามแบบตาราง
วิเคราะห์ 
๗. คณะกรรมการเขียน
โครงการตาม
แบบฟอร์มนำเสนอครู
ท่ีปรึกษาพิจารณา 

๑.เชิงปริมาณ 
๑.๑ นักเรียนป.๕ 
โรงเรียนพระยา
ประเสริฐร่วมดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีในโรงเรียน 
จำนวน ๑ บริษัท
แบ่งเป็น
คณะกรรมการ
จำนวน ๓๐ คน 
บริษัทสร้างการดีมี
สมาชิกจำนวน ๒๐๐
คน  
๒. จัดทำผลิตภัณฑ์
เปเปอร์มาเช่ พวง
กุญแจ กระปุกออม
สิน อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน 
๓. นักเรียนป.๕ ร้อย
ละ ๘๐ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการจัดกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
๔.นักเรียนป.๕ ร้อย
ละ ๘๐ เกิด
คุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียน
สุจริต 
๕. นักเรียนป.๕ ร้อย
ละ ๘๐ คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

   กล่ันกรองความเป็นไป
ได้ของโครงการ 
๘.ครูท่ีปรึกษานำ
โครงการท่ีผ่านความ
เห็นชอบเสนอ
คณะกรรมการ
กล่ันกรอง 
๙.คณะกรรมการ
กล่ันกรองแจ้งมติผล
การพิจารณาเพื่อให้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุมัติ 
๑๐.โรงเรียนแจ้ง
ผู้ปกครองของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้ความยินยอม
ตามแบบหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครอง 
๑๑. นักเรียน
ดำเนินงานตาม
โครงการกำหนด 
๑๒. ประชุมเพื่อสรุป
การดำเนินงาน 
๑๓. จัดทำรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
 

มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 
๖. นักเรียนป.๕ ร้อย
ละ ๘๐ ได้ฝึก
ประสบการณ์งาน
อาชีพ 
๗. นักเรียนป.๕ ได้
ใช้เวลาว่างให้เกด
ประโยชน์ 
๒. เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนป.๕ มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
๒. นักเรียนป.๕ มี
ทักษะการบริหาร
จัดการกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 
๓. นักเรียนป.๕ มี
เจตคติท่ีดีต่อการจัด
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี
๔. นักเรียนป.๕ เกิด
คุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียน
สุจริต 
๕. นักเรียนป.๕ 
คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

    ๖. สามารถผลิต
ช้ินงานได้อย่างมี
คุณภาพและ
จำหน่ายผลผลิตได้ 
๗. สมาชิกทุกคนมี
โอกาสได้ฝึกทักษะ
อาชีพตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความ
สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

๔ กิจกรรมหยุดทุกงานอ่าน

ทุกคน 

 

๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีนิสัยรัก
การอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการ
ใฝ่รู้และนำไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
๒. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ทักษะ
กระบวนการ
แสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้
และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
๔. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จัก
เลือกอ่าน
หนังสือท่ีดีมี
ประโยชน์อย่าง
หลากหลาย 
นำไปพัฒนา
ทักษะการเขียน 

๑. ประชุมคณะครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยวางแผนการ
ดำเนินโครงการ 
๒. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๓. ขออนุมัติโครงการ 
๔. สำรวจจำนวน
นักเรียนท่ีบันทึก 
ข้อมูลการอ่าน ของทุก
ระดับช้ัน 
๕. นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
๖. ประเมินผล/สรุป
การดำเนินงาน 
๗. รายงานผล/ปรับใช้ 

๑.เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียนและ
การฟัง รู้จักตั้ง
คำถามเพื่อหา
เหตุผล 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้จากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีวิธีการเรียนรู้
ของตนเองและ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ 
สนุกกับการเรียน 
๒. เชิงคุณภาพ  
 ๑. ครูผู้สอน
ภาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 
๑ - ๒ ได้รับการ
พัฒนาด้านการจัด
กิจกรรมแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออก 
 และเขียนไม่ได้ 
 ๒. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
- ๖ สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ 
 ๓. นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์

เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  บันทึกความรู้
จากเรื่องท่ีอ่าน
ตามความคิด
ของนักเรียน 

 การเขียน ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน รักการค้นคว้า
และมีทักษะการคิด
อย่างหลากหลาย  
มีการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาไทย มี
ความรู้ 
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื ้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานท่ี ๑ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานท่ี ๒ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี ๓ ดีเลิศ 
  
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
ผลรวมมาตรฐานท่ี ๑ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี ๒ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี ๓ ดีเลิศ 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสาม  (รอบสี่ ถ้ามี) 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ้ที ่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของ

สถานศึกษา 
15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งช้ีท่ี  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา   
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ้ที ่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน 

                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.50 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก.  โดยมีค่าเฉล่ีย 95.50  

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         √  รับรอง           ไม่รับรอง  เนื่องจาก ...............-....................... 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.68 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 10.00 9.47 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.49 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ

ต้นสังกัด 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.19 ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย 89.19 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         √  รับรอง           ไม่รับรอง  เนื่องจาก ..............-.................. 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายครอบคลุมนักเรียน

ทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 
สนับสนุนและส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง  

2. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย      
นักเรียนได้มีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพิ่มประสบการณ์ท้ังด้านความรู้และทักษะชีวิตสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  

3 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพของตนเอง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หลากหลายรูปแบบ 
ตามความสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่จัดขึ้น มีความตั้งใจมุ่งมั ่นในการพัฒนาการเรียน      
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น  

4 คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) มีความเข็มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 5 โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้นและเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณให้มากขึ้น  

2.โรงเรียนควรให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นและเน้นการแก้ปัญหากับผู ้เรียนให้มากยิ่งขึ ้น ผู ้บริหาร หัวหน้างาครูผู ้สอ น ควรมี                    
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัด การเรียน
การสอนของตนเอง 

3โรงเรียนควรให้นักเรียนถอดบทเรียนจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้หรือส่ิงท่ีพบเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบัน ในชีวิต 
หรือสังคม เมื่อเสร็จสิ ้นการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท่ี โรงเรียนกำหนด                  
เพื ่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู ้และสามารถนำความรู้ที ่ได้ร ับไปพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

4. ควรมีการประเมินเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีท่ีได้ดำเนินการ เพื่อนำผลการประเมินไปจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีต่อไป 

 
 
 
 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
จุดเด่น 

 ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะชีวิตดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้
ท่ี เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมเพื่อสะท้อนจุดเน้นเด็กมีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะ
ชีวิต ดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษานำเสนอว่ามีการวางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรม
พัฒนาให้เด็ก มีคุณลักษณะตามจุดเน้น เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการค่ายพุทธ
บุตร พุทธธรรม แสงธรรมนำชีวิต เป็นต้น มีการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม 
สถานศึกษาควรนำเสนอ เป้าหมายในเชิงปริมาณ วิธีพัฒนาท่ีแสดงถึงความเป็นระบบ โดยการสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไร เช่น มีวิธีดำเนินการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างไร เครื่องมือท่ี
ใช้ประเมินผลมีอะไร ใครมี ส่วนร่วมบ้าง สถานศึกษานำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละด้านใน
ระดับ ๓ ข้ึนไป ค่าเฉล่ียท้ัง ๔ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๙ สถานศึกษาควรระบุว่า สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมาย
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และมีเด็กบางส่วนร้อยละ ๒.๐๑ ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ๓ ข้ึนไป 
ควรนำเสนอว่า มีการวางแผน พัฒนาคุณภาพของเด็กกลุ่มนี้ในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร และควรระบุว่า            
มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ของเด็กต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบใด พร้อมระบุหลักฐาน
สนับสนุนการรายงานผลการพัฒนา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้ังในรูปแบบเอกสารแนบในภาคผนวก หรือ                      
ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น 

  

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี  
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วน ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนจุดเน้นมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์              
พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งข้อมูลการ
ดำเนินการตามแผน โครงการ หรือกิจกรรม เช่น มีการระบุเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมทั้งเป้าหมาย              
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการ ดำเนินงาน วิธีการประเมินผลอย่างชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร ทำด้วยเหตุผล
ใด   ที่ไหน อย่างไร และผล การดำเนินงานเป็นอย่างไร ระบุข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ
เป้าหมายว่า เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่า หรือต่ำกว่าเป้าหมาย มีการนำผลการประเมินที่ต่ำกว่าเป้าหมาย             
ไปจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  หรือไม่ อย่างไร นำผลการดำเนินงานมาทบทวน
กระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อแสดงความเป็นระบบ และ การพัฒนาท่ีต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ควรนำเสนอวิธี  รายงานผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั ้งแบบออนไลน์หรือ  คิวอาร์โค้ด                  
(QR CODE) หรือแบบเอกสาร วารสาร แผ่นพับ และจัดส่ง SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ต่อไป  

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

จุดเน้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะชีวิตดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบ
ทุก หน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) ✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้
ใน การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่ง เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็น ระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครู อย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในจุดเน้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย และมี ทักษะชีวิตดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรนำเสนอว่า ครูมีการวาง
แผนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกแนวคิดทักษะชีวิต และหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเด็กให้มีคุณลักษณะ 
ตามจุดเน้น ควรระบุวิธีการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ เช่น              
การประเมินแผนการ จัดประสบการณ์ การบันทึกหลังสอน การประเมินแบบสังเกต มีการนิเทศการจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาคเรียนละ กี่ครั้ง ใช้วิธีใดในการนิเทศ นิเทศโดยใคร เช่น สังเกตการสอนโดยผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ เพื่อนครูผู้นิเทศให้ คำแนะนำเพิ่มเติมอะไร และนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศมาปรับใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป อย่างไร รวมทั้งควรนำเสนอว่า ครูร้อยละเท่าไรที่มีงานวิจัย ที่เกิดจากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูร้อยละ เท่าไรที่มีการวางแผนในการจัดโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาเด็ก               
เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และสรุปผล การดำเนินงานหลังการจัดกิจกรรม และนำผลที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู้    
ในการประชุม ผู ้ปกครอง ประชุมครู ในระดับชั ้นเรียน ระดับสถานศึกษา เพื ่อพัฒนาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ต่อไป  

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

จุดเน้น ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้าน ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี  
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนจุดเน้นผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และมี ทักษะชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ม ีความชัดเจน สถานศึกษานำเสนอว่า                   
มีการวางแผน จัดทำ โครงการ กิจกรรมพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตาม                 
หลักปรัชญาของศรษฐกิจ พอเพียง เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สถานศึกษาควรระบุ
เป้าหมายในเชิงปริมาณ วิธีการ พัฒนาที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่แสดงถึงความเป็น
ระบบ เช่น นำเสนอว่าใคร ทำอะไร ทำด้วยเหตุผลใด ทำอย่างไร ที่ไหน เมื่อใด มีวิธีวัด ประเมินผลอย่าง             
ใช้เครื่องมือใดในการวัด ประเมินผล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินมีใครบ้าง สถานศึกษานำเสนอผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้นที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป เฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๑๐ สถานศึกษาควรระบุว่า สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมายท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
มีผู้เรียนบางส่วนร้อยละ ๑๙.๙๐ ยังไม่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป ควรนำเสนอว่า มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนกลุ่มนี้ในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร ให้มีจำนวน ลดน้อยลง และควรนำเสนอว่า มีวิธีนำเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร เช่น ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง 
หรือรูปแบบเอกสาร วารสาร แผ่นพับ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง  ออนไลน์เว็บไซต์ เฟซบุ ๊ก ไลน์กลุ่ม                   
ของสถานศึกษา เป็นต้น  

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น การบริหารจัดการให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี  
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในจุดเน้นการบริหารจัดการ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรนำเสนอว่า  ได้มีการ
ทบทวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และนำข้อเสนอแนะผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา หรือผลการ ประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามมาวางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีคุณลักษณะท่ี  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และจุดเน้น นำเสนอเป้าหมายการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ควรระบุ
วิธีการ ดำเนินงาน วิธีการกำกับ ติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสรุป และ
วิเคราะห์ผล ดำเนินงาน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย สถานศึกษาควรนำจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะไป นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป เพื่อแสดงความเป็นระบบและการพัฒนาท่ี
ต่อเนื่อง และควรมีข้อมูลการ รายงานผลการบริหารจัดการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมท้ังข้อมูลการ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สถานศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางออนไลน์               
การจัดทำลิงก์คิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือทางเอกสารวารสาร แผ่นพับของสถานศึกษา เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

จุดเน้น ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยการใช้สื ่อ Knowledge 
Sharing Room  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 

เร ียนการสอนโดยใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในจุดเน้นครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) โดยการใช้ส่ือ Knowledge Sharing Room สถานศึกษาควรนำเสนอว่า ครูมีการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้โดยมุ่งให้ผู ้เรียนมีการปฏิบัติจริง (Active Learning)               
ทุกรายวิชา ทุกช้ันปีมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีKnowledge Sharing Room อย่างไร ควรนำเสนอวิธีการตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ เช่น ควรนำเสนอว่ามีการการตรวจสอบ 
ทบทวน แผนการจัดการเรียนรู้ของครูมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ รวมทั้งการนำผลวิจัยในชั้นเรียน 
การนิเทศมา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียน หรือมีรูปแบบวิธีสอนใหม่ ๆ 
หรือไม่ ช่วยให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์จุดเน้นของ
สถานศึกษาจำนวนมาก ขึ้นหรือไม่ และควรนำเสนอข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ               
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ เรียนการสอนของครูเช่น มีการเชิญครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ครูในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน หรือครูต่างสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม 
หรือไม่ มีการระบุวัน เวลาในการจัด กิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างไร เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น โดยในบทสรุปผู้บริหารควร                
มีข้อมูล ผลการดำเนินงาน หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน และแผนพัฒนา เพื่อให้ใด้มาตรฐานที่สูงขึ้น              
ในส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานควรระบุจำนวนห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) อัตราส่วนครูต่อเด็ก อัตราส่วนห้องต่อเด็ก 
จำนวนครูครบชั้น ทั้งการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จริงในปีการศึกษา ที่ประเมิน ทั้งการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สถานศึกษา ควรนำเสนอจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการนำเสนอ
ข้อมูลสนับสนุนจุดเน้น ที่น่าเชื ่อถือ เพิ่มข้อเสนอแนะในทุกมาตรฐานให้สอดคล้องกับจุดที ่ควรพัฒนา                 
แล้วจึงกำหนดเป็นแนวทาง การพัฒนา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป และควรระบุผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน SAR เพิ่มเติมด้วย  

 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 

 สภาพปัญหา  
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) วางแผนการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ของโรงเรียนผ่านการบริหารท่ีเป็นระบบและมอบหมายให้บุคลากรท่ีมีความถนัดและมีความรับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู ้กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนมีการประเมินผลโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป ในการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
กำหนดการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกันเป็นระบบ มีบุคลากรท่ีเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญตรง
กับหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีวัสดุและอุปกรณ์ ท่ีจัดการเรียนการสอนครบครัน มีแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มี สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความสะอาด ร่มรื ่น ทำให้ส่งเสริมศักยภาพและ
บรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมในโรงเรียนมีความหลากหลาย    จึงส่งเสริมให้นักเรยีน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ โรงเรียนกำหนดและช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน           
พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการทั้งภายในโรงเรียนและ
องค์กรต่างๆ ภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับความ ร่วมมือจากชุมชน เช่น  ตำรวจจากสถานีตำรวจ            
นครบาลวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครู D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) รวมท้ัง
ผู้ปกครองที่มีศักยภาพที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านการเรียน โดยการให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียน ในการทำกิจกรรม ต่างๆ กับทางโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายครอบคลุมนักเรียน

ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระฯ  อีกทั้งครูและบุคลากรมีความพร้อมใน              
การจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  

2. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย       
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพิ่มประสบการณ์ทั้งด้านความรู้และทักษะชีวิต
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  
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3. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพของตนเอง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หลากหลายรูปแบบ 
ตามความสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่จัดขึ้น มีความตั้งใจมุ่งมั ่นในการพัฒนาการเรียน         
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น  

4. คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองโรงเรียนพระยาประเสริ สุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) มีความเข็มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

5. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู ้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้นและเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น  
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณให้มากขึ้น  
 2. โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
เช่น ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องดนตรีไทย เป็นต้น 

3.  โรงเรียนควรให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเน้นการแก้ปัญหากับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น ผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอนควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง 
 4.  โรงเรียนควรจัดทำระบบหรือเทคโนโลยี เพื ่อจัดเก็บ รวบรวม ส่งต่อและวิเคราะห์ข้อมูล              
ของครู บุคลากร นักเรียน ข้อมูลด้านการเรียนและอื่นๆ ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

5.  โรงเรียนควรให้นักเรียนถอดบทเรียนจากสิ่งที ่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที ่พบเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบัน           
ในชีวิต หรือสังคม เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนด 
เพื ่อให้เก ิดผลลัพธ์ทางการเร ียนรู ้และสามารถนำความร ู ้ท ี ่ ได้ร ับไปพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้                      
ในชีวิตประจำวันได้ 

6. ควรมีการประเมินเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีท่ีได้ดำเนินการ เพื่อนำผลการประเมินไปจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีต่อไป 

7. ควรจัดให้มีโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
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14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะชีวิตดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้
ท่ี เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมเพื่อสะท้อนจุดเน้นเด็กมีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะ
ชีวิต ดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษานำเสนอว่ามีการวางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรม
พัฒนาให้เด็ก มีคุณลักษณะตามจุดเน้น เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการค่ายพุทธ
บุตร พุทธธรรม แสงธรรมนำชีวิต เป็นต้น มีการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม 
สถานศึกษาควรนำเสนอ เป้าหมายในเชิงปริมาณ วิธีพัฒนาท่ีแสดงถึงความเป็นระบบ โดยการสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไร เช่น มีวิธีดำเนินการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างไร เครื่องมือท่ี
ใช้ประเมินผลมีอะไร ใครมี ส่วนร่วมบ้าง สถานศึกษานำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละด้านใน
ระดับ ๓ ข้ึนไป ค่าเฉล่ียท้ัง ๔ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๙ สถานศึกษาควรระบุว่า สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมาย
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และมีเด็กบางส่วนร้อยละ ๒.๐๑ ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ๓ ข้ึนไป 
ควรนำเสนอว่า มีการวางแผน พัฒนาคุณภาพของเด็กกลุ่มนี้ในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร และควรระบุว่า         
มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ของเด็กต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบใด พร้อมระบุหลักฐาน
สนับสนุนการรายงานผลการพัฒนา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้ังในรูปแบบเอกสารแนบในภาคผนวก หรือ
ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี  
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วน ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนจุดเน้นมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์             
พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งข้อมูลการ
ดำเนินการตามแผน โครงการ หรือกิจกรรม เช่น มีการระบุเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมทั้งเป้าหมายเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการ ดำเนินงาน วิธีการประเมินผลอย่างชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร ทำด้วยเหตุผลใด   
ท่ีไหน อย่างไร และผล การดำเนินงานเป็นอย่างไร ระบุข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ว่า เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่า หรือต่ำกว่าเป้าหมาย มีการนำผลการประเมินท่ีต่ำกว่าเป้าหมาย ไปจัดทำเป็น
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป หรือไม่ อย่างไร นำผลการดำเนินงานมาทบทวนกระบวนการบริหาร
และการจัดการ เพื่อแสดงความเป็นระบบ และ การพัฒนาท่ีต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ควรนำเสนอวิธี รายงานผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมครู  ประชุมผู ้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั ้งแบบออนไลน์หรือ  คิวอาร์โค้ด (QR CODE) หรือ            
แบบเอกสาร วารสาร แผ่นพับ และจัดส่ง SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ต่อไป 

 

 

 

 

 

  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

จุดเน้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะชีวิตดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบ
ทุก หน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) ✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้
ใน การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่ง เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็น ระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครู อย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในจุดเน้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย และมี ทักษะชีวิตดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรนำเสนอว่า ครูมีการวาง
แผนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกแนวคิดทักษะชีวิต และหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเด็กให้มีคุณลักษณะ 
ตามจุดเน้น ควรระบุวิธีการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ เช่น           
การประเมินแผนการ จัดประสบการณ์ การบันทึกหลังสอน การประเมินแบบสังเกต มีการนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาคเรียนละ กี่ครั้ง ใช้วิธีใดในการนิเทศ นิเทศโดยใคร เช่น สังเกตการสอนโดยผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ เพื่อนครูผู้นิเทศให้ คำแนะนำเพิ่มเติมอะไร และนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศมาปรับใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป อย่างไร รวมทั้งควรนำเสนอว่า ครูร้อยละเท่าไรที่มีงานวิจัย ที่เกิดจากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูร้อยละ เท่าไรที่มีการวางแผนในการจัดโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาเด็กเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม และสรุปผล การดำเนินงานหลังการจัดกิจกรรม และนำผลที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน  
การประชุม ผู้ปกครอง ประชุมครู ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์
ต่อไป  

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

จุดเน้น ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้าน ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี  
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนจุดเน้นผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และมี ทักษะชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ม ีความชัดเจน สถานศึกษานำเสนอว่า                 
มีการวางแผน จัดทำ โครงการ กิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจ พอเพียง เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สถานศึกษาควรระบุ
เป้าหมายในเชิงปริมาณ วิธีการ พัฒนาที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่แสดงถึงความเป็น
ระบบ เช่น นำเสนอว่าใคร ทำอะไร ทำด้วยเหตุผลใด ทำอย่างไร ที่ไหน เมื่อใด มีวิธีวัด ประเมินผลอย่าง        
ใช้เครื่องมือใดในการวัด ประเมินผล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินมีใครบ้าง สถานศึกษานำเสนอผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ๘ กลุ ่ม สาระการเรียนรู ้ของผู ้เรียนทุกระดับชั้นที ่ได้เกรด ๓ ขึ ้นไป               
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๐ สถานศึกษาควรระบุว่า สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ และมีผู้เรียนบางส่วนร้อยละ ๑๙.๙๐ ยังไม่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป ควรนำเสนอว่า มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนกลุ่มนี้ในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร ให้มีจำนวน ลดน้อยลง และควรนำเสนอว่า มีวิธีนำเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุม
ผู้ปกครอง หรือรูปแบบเอกสาร วารสาร แผ่นพับ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่ม
ของสถานศึกษา เป็นต้น  

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น การบริหารจัดการให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี  
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในจุดเน้นการบริหารจัดการ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรนำเสนอว่า  ได้มีการ
ทบทวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และนำข้อเสนอแนะผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา หรือผลการ ประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามมาวางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ี  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และจุดเน้น นำเสนอเป้าหมายการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ควรระบุ
วิธีการ ดำเนินงาน วิธีการกำกับ ติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสรุป และ
วิเคราะห์ผล ดำเนินงาน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย สถานศึกษาควรนำจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะไป นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป เพื่อแสดงความเป็นระบบและการพัฒนาท่ี
ต่อเนื่อง และควรมีข้อมูลการ รายงานผลการบริหารจัดการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมท้ังข้อมูลการ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สถานศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางออนไลน์               
การจัดทำลิงก์คิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือทางเอกสารวารสาร แผ่นพับของสถานศึกษา เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

จุดเน้น ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยการใช้สื ่อ Knowledge 
Sharing Room  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 

เร ียนการสอนโดยใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในจุดเน้นครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) โดยการใช้ส่ือ Knowledge Sharing Room สถานศึกษาควรนำเสนอว่า ครูมีการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้โดยมุ่งให้ผู ้เรียนมีการปฏิบัติจริง (Active Learning)           
ทุกรายวิชา ทุกช้ันปีมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีKnowledge Sharing Room อย่างไร ควรนำเสนอวิธีการตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ เช่น ควรนำเสนอว่ามีการการตรวจสอบ 
ทบทวน แผนการจัดการเรียนรู้ของครูมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ รวมทั้งการนำผลวิจัยในชั้นเรียน 
การนิเทศมา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียน หรือมีรูปแบบวิธีสอนใหม่ ๆ 
หรือไม่ ช่วยให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์จุดเน้นของ
สถานศึกษาจำนวนมาก ขึ้นหรือไม่ และควรนำเสนอข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ              
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ เรียนการสอนของครูเช่น มีการเชิญครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ครูในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน หรือครูต่างสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม 
หรือไม่ มีการระบุวัน เวลาในการจัด กิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างไร เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในบทสรุปผู้บริหารควรมี
ข้อมูล ผลการดำเนินงาน หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน และแผนพัฒนา เพื่อให้ใด้มาตรฐานที่สูงขึ้น    
ในส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานควรระบุจำนวนห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) อัตราส่วนครูต่อเด็ก อัตราส่วนห้องต่อเด็ก 
จำนวนครูครบชั้น ทั้งการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จริงในปีการศึกษา ที่ประเมิน ทั้งการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สถานศึกษา ควรนำเสนอจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการนำเสนอ
ข้อมูลสนับสนุนจุดเน้น ที่น่าเชื ่อถือ เพิ่มข้อเสนอแนะในทุกมาตรฐานให้สอดคล้องกับจุดที ่ควรพัฒนา                 
แล้วจึงกำหนดเป็นแนวทาง การพัฒนา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป และควรระบุผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน SAR เพิ่มเติมด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ ประวัติ สุขพละ ศิลปะ การงาน อังกฤษ
คอมพิวเต

อร์

ทักษะ
ภาษาอังก

ฤษ
อาเซียน

หน้าที่
พลเมือง

การศึกษา
เพื่อเรียนรู้

ภาษาจีน

ชั้น ป.6 79.40 80.23 81.28 88.80 87.37 86.62 88.80 88.87 83.16 100 87.33 90.75 96.54 85.04 75.49
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ร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564

15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6)  

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ จำนวน นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,330 0 65 55 89 65 121 136 799 1,056 79.40 

คณิตศาสตร ์ 1,330 0 60 51 74 78 80 91 896 1,067 80.23 

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 1,330 0 70 44 60 75 92 106 883 1,081 81.28 

สังคมศึกษา ฯ 1,330 0 15 30 49 55 74 80 1027 1,181 88.80 

ประวัติศาสตร์ 1,330 0 25 32 47 64 101 94 967 1,162 87.37 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1,330 0 26 18 69 65 70 71 1011 1,152 86.62 

ศิลปะ 1,330 0 25 8 65 51 78 89 1014 1,181 88.80 

การงานอาชีพ 1,330 0 19 13 73 43 133 69 980 1,182 88.87 

ภาษาต่างประเทศ 1,330 0 98 23 45 58 99 102 905 1,106 83.16 

รายวิชาเพ่ิมเติม......            

คอมพิวเตอร์ 651 0 0 0 0 0 76 13 562 651 100 

ทักษะภาษาอังกฤษ 679 0 17 8 19 42 84 76 433 593 87.33 

อาเซียนศึกษา 1,330 0 18 18 27 60 105 98 1,004 1,207 90.75 

หน้าท่ีพลเมือง ๔ 1,330 0 3 5 15 23 35 61 1,188 1,284 96.54 

การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) 1,330 0 71 40 34 54 59 95 977 1,131 85.04 

ภาษาจีน 1,330 0 6 170 73 77 84 114 806 1,004 75.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ด้านภาษาไทย ด้านคณติศาสตร์ รวม 2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน กับเขตพื้นที่ จังหวัด  

ศึกษาธิการภาค  สังกัด  และประเทศ  ปกีารศึกษา 2564

โรงเรียน

เขตพ้ืนที่

จังหวัด

ศึกษาธิการภาค

สังกัด

ประเทศ

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน ๕๔  คน) ตามความสมัครใจ 

 
ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จำนวนและร้อยละนักเรียนคะแนนสูง

กว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านภาษาไทย 100 ๕๕.๐๙ 
จำนวน  ๓๑  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๔๑  

ด้านคณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๕๑.๖๖ 
จำนวน  ๒๓  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๖๐  

รวม  ๒  ด้าน ๒๐๐ ๕๓.๓๗ 
จำนวน  ๒๔  คน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔   
ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน  ๕๓.๓๗  
ค่าเฉล่ียร้อยละของเขตพ้ืนที่  ๕๒.๑๙  
ค่าเฉล่ียร้อยละของประเทศ  ๕๒.๘๐  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562–2564 

 

ด้าน 
ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวน 
ผู้สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวน 
ผู้สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวน 
ผู้สอบ 

ด้านภาษาไทย 58.56 15.95 221 55.40 13.76 215 55.09 16.66 54 
ด้าน

คณิตศาสตร์ 
56.48 19.42 221 47.64 18.87 215 51.66 21.76 54 

รวม 2 ด้าน 57.25 32.02 221 51.52 28.73 215 53.37 31.89 54 
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คะแนนเฉลี่ย

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National  Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562–2564 ด้านภาษาไทย

ด้านคณติศาสตร์

รวม 2 ด้าน



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (จำนวน  ๒๑๐   คน) 
 

วิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

 
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

คณิตศาสตร์ ๒๑๐ 39.66 14.97 39.66 จำนวน  ๑๐๙ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๙๐ 

ภาษาไทย ๒๑๐ 53.66 16.07 53.66 จำนวน  ๑๓๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๓๘ 

วิทยาศาสตร์ ๒๑๐ 33.46 11.92 33.46 จำนวน    ๙๗ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๑๐ 49.58 23.02 49.58 จำนวน  ๑๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๑๐ 

รวมเฉล่ีย  44.09    
 

 

ตารางแสดง การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ระดับคะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔   ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2562 – 2564   
 

รายวิชา ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563 

ผลต่าง 
2562-
2563 

ปี พ.ศ. 
2564 

ผลต่าง 
2563-
2564 

ภาษาไทย 61.34 68.83 +7.49 53.66 -15.17 
ภาษาอังกฤษ 54.19 64.28 +10.09 49.58 -14.70 
คณิตศาสตร์ 43.76 40.92 -2.84 39.66 -1.26 
วิทยาศาสตร์ 43.38 45.52 +2.14 33.46 -12.06 

รวมเฉลี่ย 50.67 54.89 +4.22 44.09 -10.80 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ยอดเยี่ยม 
 
       ๑.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
                       โรงเรียนพระยาประเสร ิฐสุนทราศร ัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีกระบวนการพัฒนาท่ี
หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมโครงการโภชนาการและงานอนามัย ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อจัดอาหาร
กลางวันบริการแก่เด็ก โดยให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย จัดโครงการอาหารเสริม (นม) โดยสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กขณะเรียน
ออนไลน์ที่บ้าน โดยประสานให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการช่ัง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง การออกกำลังกายยามเช้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กดูแล
สุขภาพของตนเองเป็นการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค โดยให้ตระหนักและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้มีการทำความสะอาดของใช้และเครื่องเล่น
เด็กเป็นประจำ ส่งเสริมให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
ทุกครั้งตามข้ันตอนการแปรงฟันท่ีถูกต้อง 
                   นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยที่เหมาะสม โดยเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อ           
มัดใหญ่ ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามวัย  
        การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต แก่ผู ้เรียนเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ส่งเสริมให้มีความสามัคคี                          
รู ้จักการเสียสละ ช่วยเหลือและรอคอย การรู้จักควบคุมอารมณ์ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น                  
การให้อภัยและขอโทษเมื่อตัวเองทำผิด โดยการจัดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม และส่งเสริมให้ผู ้เรียนเรียนผ่านโครงการต่างๆ เช่น การฝึกการนั่งสมาธิก่อนการปฏิบัติกิจกรร ม
ประจำวันและกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (รูปแบบออนไลน์) P.P.S Day Camp ส่งเสริมทักษะ
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ “สร้างโอกาส สนองความแตกต่าง ลดข้อจำกัด ”  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม    
       โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน         
การทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการเสียสละและการรอคอย เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ รู้จักการ
วางแผนการสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง  มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 
          1. กิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการนำร่อง
ในประเทศไทย เป็นโครงการท่ีปลูกฝังเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเพื่อปูพื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์
ของประเทศชาติ โดยเด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ออนไลน์ และสามารถ
ต่อยอดแนวคิด สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้ปกครองได้ 
                   2. โครงการจัดการเรียนรู้การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เป็นแนวการ
สอนแบบสอนภาษาโดยองค์รวม ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนคือการที่ เด็กเรียนรู ้ภาษาได้จาก
สิ่งแวดล้อมรอบด้านในชีวิตประจำวันและการเลียนแบบ โดยการสอน ภาษาธรรมชาติสำหรับเด็ก
ปฐมวัยนั้น จะไม่เน้นให้เด็กต้องท่องตัวอักษรได้ ไม่เน้นการท่องจำเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เหมือน          
การเรียนการสอนท่ัวไป แต่จะพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆ กัน  
            3. กิจกรรมรักการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นภาษาธรรมชาติ ให้เด็กฝึกการเล่านิทาน   
ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว 
                     4. กิจกรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ ศาสนา เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ร่วมกับครอบครัว เช่น  วันลอยกระทง วันปีใหม่ วันสำคัญทางศาสนา ทำให้เด็กมีความรัก ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
           การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
                    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง และกิจกรรมเสริมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจสามารถ แก้ปัญหาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สนใจเรียนรู้ สิ ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้           
มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมต่างๆ และการเรียนรู้
ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 
                    1. โครงการจัดการเรียนรู้การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เป็นแนว
การสอนแบบสอนภาษาโดยองค์รวม ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนคือการที่เด็กเรียนรู้ภาษาได้จาก
สิ่งแวดล้อมรอบด้านในชีวิตประจำวันและการเลียนแบบ โดยการสอนภาษาธรรมชาติสำหรับเด็ก
ปฐมวัยนั้น จะไม่เน้นให้เด็กต้องท่องตัวอักษรได้ ไม่เน้นการท่องจำเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เหมือนการ
เรียนการสอนท่ัวไป แต่จะพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆ กัน 
                    2. ก ิจกรรมในโครงการบ้านนักว ิทยาศาสตร์น ้อยประเทศไทย ซ ึ ่งเป็นโครงการ ท่ี                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการ
นำร่องในประเทศไทย เป็นโครงการท่ีปลูกฝังเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเพื่อปูพื ้นฐานการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ของประเทศชาติ โดยเด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ออนไลน์ 
และสามารถต่อยอดแนวคิด สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้ปกครองได้ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

                      3. กิจกรรมรักการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นภาษาธรรมชาติ ให้เด็กฝึกการเล่านิทาน  
ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว 
                       4.  กิจกรรมเกมการศึกษา Coding  โดยการจัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้รู้จักการสังเกตการ
เปร ียบเท ียบสิ ่งที ่ เหมือนและต ่างก ัน   ฝึกทักษะการว ิ เคราะห์ปัญหาอย่างม ี เหต ุผลและตรรกะ                         
(Critical and Logical Thinking) ปูพื ้นฐานที ่สำคัญและสร้างทัศนคติที ่ดีต ่อการเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
                     5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา                   
ซึ่งแนวทางในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง 
 
      ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลต่อผู้เรียน 
ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๐๖  คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐   โดยสรุป
ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ หรือร้อยละของพัฒนาการรายด้าน ดังนี้ 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ข้ึนไป 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๑ ๙๖.๖๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๘๘ ๙๘.๘๘ 
อ.๒ ๙๓.๑๔ ๙๘.๐๔ ๙๖.๐๘ ๘๙.๒๒ ๙๔.๑๒ 
อ.๓ ๙๗.๓๗ ๙๙.๑๒ ๙๙.๑๒ ๙๖.๔๙ ๙๘.๐๓ 
รวม ๒๘๗.๑๗ ๒๙๗.๑๖ ๒๙๕.๒๐ ๒๘๔.๕๙ ๒๙๑.๐๓ 

ร้อยละ ๙๕.๗๒ ๙๙.๐๕ ๙๘.๔๐ ๙๔.๘๖ ๙๗.๐๑ 
 
พัฒนาการด้านร่างกาย      
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและส่งผลให้มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนิสัยท่ี
ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ และรู้จักวิธีเลือกรับประทานอาหาร เครื ่องดื่มที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายของตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๕. ๗๒ 
 พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
ผู้เรียนมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อ 
รู้จักการเสียสละ การแบ่งปัน และการรอคอย ทำให้ผู้เรียนปรับตัวและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕ 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

         พัฒนาการด้านสังคม  
 ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐ 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๖ 
 
๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- โครงการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดภาษาธรรมชาติ 
(Whole language) 
 -โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
งานอนามัย 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง  
-โครงการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
 

- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ  
- แบบบันทึกการด่ืมอาหารเสริม 
(นม) 
-แบบบันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวัน 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- คลิปแผนการจัดประสบการณ์
ออนไลน ์
-ภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
-สรุปผลประเมินพัฒนาการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
-กิจกรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา 
-กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี (รูปแบบออนไลน์) P.P.S 
Day Camp ส่งเสริมทักษะชีวิต
อย่างมีคุณภาพ “สร้างโอกาส 
สนองความแตกต่างลดข้อจำกัด ”  
 
 
 
 

 - ภาพกิจกรรม P.P.S Day Camp 
- ภาพกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 
- ช้ินงาน/ผลงานเด็ก  
- ภาพกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
เช่น การปั้นดินน้ำมัน วาดภาพตาม
จินตนาการ การประดิษฐ์เศษวัสดุ
ต่างๆ เป็นต้น 
-สรุปผลประเมินพัฒนาการ 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม  
 

- กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
-กิจกรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา 
-กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี (รูปแบบออนไลน์) P.P.S 
Day Camp ส่งเสริมทักษะชีวิต
อย่างมีคุณภาพ “สร้างโอกาส 
สนองความแตกต่างลดข้อจำกัด ”  
- ภาพกิจกรรมมีมารยาทและรัก
ความเป็นไทย- แบบสรุปผลการ
สังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการด้าน
สังคมของเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- สรุปผลการบันทึกแผนการจัด
ประสบการณ์ 
- ภาพกิจกรรมลอยกระทง 
- ภาพกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- ภาพการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจำวัน 

- ภาพกิจกรรมมีมารยาทและรัก
ความเป็นไทย- แบบสรุปผลการ
สังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคม
ของเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- สรุปผลการบันทึกแผนการจัด
ประสบการณ์ 
- ภาพกิจกรรมลอยกระทง 
- ภาพกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- ภาพการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจำวัน 
- ภาพการยิ้มไหว้ทักทายผู้ใหญ่ การ
เดินผ่านผู้ใหญ่ 
- ภาพกิจกรรมการเป็นผู้นำ                 
ผู้ตาม 
- ภาพกิจกรรม P.P.S Day Camp 
- ภาพการเก็บของเล่นและของใช้
เข้าท่ี 
- ภาพการท้ิงขยะให้ถูกท่ี 
- ภาพกิจกรรมเข้าแถวตามลำดับ
ก่อน-หลัง 
- ภาพการเล่นกับผู้อื่น 
- ภาพการดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
-สรุปผลประเมินพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

-กิจกรรมในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยตามแนวภาษาธรรมชาติ 
(Whole language) 
-กิจกรรมเกมการศึกษา Coding  
โดยการจัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้รู้จัก
การสังเกตการเปรียบเทียบส่ิงท่ี
เหมือนและต่างกัน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 6 กิจกรรม 
-กิจกรรมรักการอ่าน โดยการจัด
กิจกรรมท่ีเน้นภาษาธรรมชาติ 
 

-สรุปผลแบบประเมินพัฒนาการ 
-สรุปผลการบันทึกแผนการจัด
ประสบการณ์.  
- ภาพกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็ก 
- คลิปแผนการจัดประสบการณ์
ออนไลน ์
-ภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
-สรุปผลประเมินพัฒนาการ 
 
 

 
๓. จุดเด่น และจุดควรพัฒนา 
   ๓.๑ จุดเด่น 
      ๓.๑.๑ เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายแข็งแรง สามารถ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว ด้านอารมณ์ สังคม เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
มีความสุข มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ที่จะสรรค์สร้างผลงานของตนเองและสามารถนำเสนอผลงาน
อย่างภาคภูมิใจ ด้านสติปัญญา เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว ชอบซักถามและคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตาม
วัย 
     ๓.๑.๒ มีแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีกระบวนการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และ   
ความต้องการของท้องถิ่น มีเทคนิควิธีการพัฒนาที่ชัดเจน จัดลำดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็นเหตุเป็นผล     
โดยมีโครงสร้างและระบบการบริหารอย่างมีคุณภาพ (PDCA)  มีผู้รับผิดชอบ ประสานความร่วมมือทุกฝ่าย 
เพื่อพัฒนางาน และจัดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีทุกปีการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ครบทุกกิจกรรม มีการนิเทศ การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
    ๓.๑.๓ มีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย วางแผนดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการ
จัดทำโครงการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีความหมายหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ ้น มีการจัดการเรียนรู้ท่ี               
เน้นทักษะต่างๆ และเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย สามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของ
ตนเองได้ พัฒนาและเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน   
    ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดย ให้ครูได้เข้ารับการอบรม
ทางออนไลน์  อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
นักเรียน นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยในชั้นเรียนทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง โดยทำเป็น case study หรือโครงงาน                
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เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน และทางโรงเรียนยังมีมาตรการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในตัวเด็ก
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กแก่ผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น 
นอกจากนั้น ยังมีการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด 
การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
    ๓.๑.๕ ครูผู้สอนมีชุมชนวิชาชีพ PLC เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
อนาคต และยังคิดค้นจัดกิจกรรมใหม่ๆ หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายและ
น่าสนใจยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวของเด็กเอง    
               ๓.๑.๖ มีโครงการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้าน           
โดยมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก โดยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยมี
การกำกับติดตามประเมินผล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผน
ประสบการณ์ที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี ่ยวข้องและได้ปฏิบัติตามโครงการอย่างครบถ้วน          
มีการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพ เน้นให้เด็กมี
คุณธรรม - จริยธรรม จัดโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก และพฤติกรรมเด็กให้สามารถ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ แก้ไขปัญหาเด็กได้เป็นอย่างดี มีการกำกับ ติดตาม และนิเทศอย่างสม่ำเสมอทุกภาค
เรียน ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถพัฒนาผู้ เรียนทั้ง ๔ ด้าน            
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนได้กำหนด 
   ๓.๑.๗ ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีความเข้าใจ
ปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเสริม
ประสบการณ์ บริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก สามารถใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 
 
     ๓.๒  จุดควรพัฒนา 
        ๓.๒.๑ เด็กบางส่วนยังขาดสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง ขาดความมั่นใจและไม่กล้าแสดงออก 
ขาดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ บางส่วนยังไม่มีความพร้อมด้านทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
         ๓.๒.๒ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการเก็บข้อมูลของเด็กยังไม่ครอบคลุม 
               ๓.๓.๓  การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านกระบวนการเรียนทางออนไลน์                
อาจจะไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ท่ีไม่มีผู้ปกครองดูแลย่างใกล้ชิด  
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๔. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก  โดยจัดให้มีการดำเนินงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
                ๑) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท้ัง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
มีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีสมาธิใน   
การเรียนรู้ 
              ๒) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ( High Scope) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื ่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก           
โดยปล่อยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระด้วยตัวเอง มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎี
ของเพียเจท์ (Piage’s Theory) ที่ว่าด้วยการพัฒนาทางสติปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ       
ซึ ่งเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู ้ (Constructive process of 
learning) ผ่านการกระทำของตน และการประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน 
      ๓) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีเป้าหมายให้เด็กได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าร่วมกันของเด็กและครู รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปลูกฝังนิสัยรัก
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก   
              ๔) โครงการหนูน้อย“รักการอ่านนิทานสร้างสุข ” เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และครูในการ
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้ใฝ่รู้       
ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
             ๕) โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตท่ีดีสำหรับเด็กปฐมวัย และให้เด็กได้
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือกระทำ ฝึกประสบการณ์การแก้ปัญหาโดยเด็กมีปฏิสัมพันธ์และการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือกระทำและคิดด้วยตัว
เด็กเอง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
            ๖) โครงการอนุบาลสัมพันธ์   เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส 
ทั้ง ๕ โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และยังเป็นการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก              
เพื่อให้เด็กมีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัย 
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        แผนปฏิบัติงานที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย  โดยจัดให้มีการดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
         ๑) โครงการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย    เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การสอน หรือเทคนิคกระบวนการวัดผล
ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
                  ๒) โครงการนิเทศภายในระดับปฐมวัย   โรงเรียนได้พัฒนาครูปฐมวัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ  ของโรงเรียน
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 
   ๓) โครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็ก บุคลากรทุกคนมีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที ่อย่างมีคุณภาพ              
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้เต็มศักยภาพ มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลกัน 
 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน                                 
โดยจัดโครงการ ดังนี้   
           ๑) โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย  การพัฒนาห้องเรียนก็เป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่งใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะจะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม น่าเรียน ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น  
 

        ๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
          มีการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดังนี้ 
    ๕.๑ แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำปี 
    ๕.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prayaprasert.ac.th 
    ๕.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก พระยาประเสริฐสุนทราศรัย-กระจ่าง สิงหเสนี 
    ๕.๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง “สารสัมพันธ์”  

๕.๕ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนา 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้มีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มีมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสะท้อน อัตลักษณ์มาตรการส่งเสริม
ของสถานศึกษาที่เด่นชัด โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ัง
ภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้ มีการนำแผนการปฏิบัติงานประจำปีไปสู่การปฏิบัติท่ี
ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที ่โครงการกิจกรรมกำหนดไว้ มีการกำหนดผู้ร ับผิดชอบ และจัดทำระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ ทั้งนำสารสนเทศไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
โดยโรงเรียนได้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาระดับปฐมวัย และเพิ่มสาระต่างประเทศสอนโดยครูเจ้าของภาษา มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โดยอิงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที ่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมกับวั ยเด็ก จัดทำเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเพื ่อให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น คือ การสื่อสารสองภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา            
การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับปฐมวัย สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและกำหนดสาระเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมชนตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  
     ๒) โครงการส่งเสริมสติปัญญาพัฒนาคุณภาพเด็ก ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื ่อให้เด็กได้มีทักษะการคิด การเรียนรู ้โดยการทดลองปฏิบัติจริง                 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์กับชีวิตประจำวันและ
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นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project Approach)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามแนวภาษาธรรมชาติ (Whole language) 
เป็นต้น  
     ๓) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลกร ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการ 
มีการบริหารท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจ โดยผู้บริหารมีการบริหารงงานท่ีมีประสิทธิผล
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาลของโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการจัดทำ
แผน โครงการ ที่เกิดจากการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการและบุคลากรทุกฝ่าย มีระบบ การรายงาน
ดำเนินงานและควบคุมงบประมาณตรงตามแผนงาน มีระบบการติดตาม ประเมินผล และดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการอย่างมีระบบ ทั้งด้านการวางแผน นำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข ไปสู่การพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเป็นท่ีพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน 
     ๔) ผู้บริหารมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัด
กิจกรรมพิเศษและส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพัฒนาการต่ำ และพัฒนาเด็กท่ี
เก่งให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ โดยริเริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย
เพื่อ ก้าวไกลมุ่งสู่อาเซียน โดยจัดจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย และได้ส่งเสริมการเรียน 
การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับปฐมวัย โดยจัดได้เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ท้ังนี้ผู้บริหารยัง
ได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอตามโอกาส 
     ๕) โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียน โดยให้ครูจัดทำแผนประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ตอบสนองมาตรฐานตามหลักสูตร จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นปนเรียนอย่างมีความสุข
และสนุกสนาน จัดทำแผนบันทึกเด็กรายบุคคล โดยแยกเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ผ่านการจัด
ประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กตลอดเวลา ครูปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ครูยิ ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับทุกคน มีจิตใจที่ดีงาม ครูให้ความช่วยเหลือเด็ก ส่งเสริมและให้กำลังใจเด็ก           
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (PPS Day Camp) รูปแบบออนไลน์               
จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์แจ้งข่าวสารถึงผู ้ปกครองเดือนละ ๑ ครั้ง งานพัฒนาครูผู ้สอนตามวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนจบปริญญาตรี สาขาสอนระดับปฐมวัย ๑๑ คน โดยได้เข้ารับ
การอบรมทุกครั้งที่มีโอกาส ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ทุกคน เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร ับการอบรมเรื ่องสื ่อเทคนิคการสอนต่าง ๆ อบรมโครงการอบรม             
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ อบรมการพัฒนาองค์
ความรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ 
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553                 
โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

บริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
นำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอก ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มีระบบและกลไกลเพื่อให้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย ตระหนักและเข้าใจ การจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจ หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยมีผลการประเมินคุณภาพในระดับยอด
เย่ียม ด้านผู้บริหารมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาระความคิดริเริ่มท่ี
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารด้วยหลักการบริหารและมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลประเมินผล หรือการวิจัย
เป็นรากฐานความคิดทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการแนะนำให้
ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ทำให้เด็กและชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการศึกษา และในด้านของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการจัดทำข้อมูล ให้เห็น
ร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่าง
หลากหลาย โดยการกำหนดเป้าหมาย การนำเสนอข้อเสนอข้อมูลให้สอดสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของ
สถานศึกษา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลท่ีจัดเก็บ ดำเนินการวางแผน โดยคัดเลือก
วิธีการเก็บข้อมูล จัดทำและจัดแสดงข้อมูล ตลอดจนมีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก            
มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างและสามารถช้ีแนะผู้อื่นได้  
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
๑. หล ักส ูตรสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-  โครงการพ ัฒนาหล ัก ส ู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
- โครงการการจัดกิจกรรมระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๒. จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน โดยมี
คร ูประจำช ั ้นครบท ุกห ้อง เร ี ยน 
จำนวน ๑๑ ห้องเรียน 

- โครงการจัดจ้างบุคลากรระดับ
ปฐมวัย 

- สัญญาจ้าง 

๓. จ ัดคร ู เข ้าร ับการอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ เพื ่อพ ัฒนาตนเองและ
นำมาพัฒนผู้เรียน รวมทั้งมีการนิเทศ
การจ ัดการเร ียนการสอนอย ่าง
ต่อเนื่อง 

- โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
ปฐมวัย 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการร่วมกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 
- การขยายผลสู่เพื่อครู (AAR ทุก
วันศุกร์) 
- เล่มวิจัยในช้ันเรียน 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
๔. จ ัดสภาพห้องเร ียน ม ุมเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ บอร์ดการเรียนรู้ 
จ ัดบรรยากาศภายในช ั ้นเร ียนท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

- โครงการพัฒนาห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น
อนุบาล 

- ภาพการปรับปรุงห้องเรียน 
- ภาพบรรยากาศในห้องเรียน 
- หลักฐานการใช้สนามเด็กเล่น 
- ภาพบรรยากาศสนามเด็กเล่น 

๕. จัดการเรียนที่ใช้สื ่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศต ่างๆ เช ่น โทรท ัศน์  
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น 
จัดหาส่ือการเรียนรู้ตามห้องเรียน 

- โครงการจัดหาส ื ่ออ ุปกรณ์
ระดับปฐมวัย 
- ก ิจกรรมการจัดการเร ียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

- ส่ือในห้องเรียน 
-  ภาพการใช ้ส ื ่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รายงานการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

๖. จัดประชุมเครื ่อข่ายผู้ปกครอง 
ประชุมผู้ปกครอง และบุคคลภายใน
ชุมชน เพื ่อส่งเสร ิมกระบวนการ
เรียนรู ้ของนักเรียนทั ้งที ่บ้านและ
สถานศึกษา โดยผ่านการร่วมมือของ
ชุมชนและบุคคลในท้องถิ่น 

-  โครงการประก ันค ุณภาพ
มาตรฐานการศ ึ กษาระ ดั บ
ปฐมวัย 
-  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุม
เคร ือข ่ายผ ู ้ปกครอง ประชุม
ผู ้ปกครอง และบุคคลภายใน
ชุมชน 
 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 
- ภาพการจัดประชุมเครือข่าย
ผู ้ปกครอง ประชุมผู ้ปกครอง 
และบุคคลภายในชุมชน 

 
๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

๓.๑ จุดเด่น 
๓.๑.๑ มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
    ๓.๑.๒ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความเข้าใจใน
ระบบทุกองค์ประกอบ 
      ๓.๓.๓ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมที ่จะศึกษาขั ้นต่อไป ครูผ้สอนมีความรู ้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและหน่วยงานต้น
สังกัด มีระบบการประกันภายในท่ีมีประสิธิผลและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตามโครงการเด็กดีศรีพระยา ส่งผลให้เด็ก
ระดับปฐมวัยมีมารยาทดี การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเรื่อง
การพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้เป็นเลิศทางวิชาการมีความซื่อสัตย์ มารยาทดี มีสัมมาคารวะเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายในองค์กรและชุมชน ทำให้ผลการส่งเสริมการศึกษาสถานศึกษาสามารถยกระดับมาตรฐานเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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 ๓.๒ จุดควรพัฒนา 
  ๓.๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสื่อ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัยกับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้รอบด้านในยุค
ปัจจุบัน 
   ๓.๒.๒ ต่อยอดการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อทำให้
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทันสมัย พร้อมใช้งาน สอดคล้องต่อทิศทางการให้บริการทางการศึกษาและ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร  โดยจัดให้มีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
  ๔.๑ โรงเรียนวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาครูในด้านการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
กระบวนการ PDCA และ AAR เพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๔.๒ โรงเรียนวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับผล              
การวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๔.๓ โรงเรียนวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ให้มีประสิทธิภาพ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลกับเด็กปฐมวัยทุกคน สร้างการมีส่วมร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๔.๔ โรงเรียนวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรผู้เกี ่ยวข้องโดยการอบรมเรื ่อง การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ครูได้เข้าใจวิธีการดำเนินงานต่างๆ และแบ่ง
งานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวางแผนให้ครูไปศึกษาดู
งานเรื่องการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕.๑ แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำปี 
๕.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซค์ https://www.prayaprasert.ca.th 
๕.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน facebook :  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย-กระจ่าง สิงหเสนี 
๕.๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง “สารสัมพันธ์” 
๕.๕ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน  
๕.๖ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

http://www.prayaprasert.ca.th/
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
  
๑.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา  
วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมุ่งเน้น 
ความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งก่อน
เริ่มการจัดประสบการณ์คณะครูปฐมวัยจะมีการประชุมวางแผน และปรึกษาหาแนวทางการจัดประสบการณ์
ให้กับ เด็กปฐมวัยแต่ระดับช่วงช้ัน แล้วให้ครูปฐมวัยแต่ละคนดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์หรือจัดกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก 
จากนั ้นครูปฐมวัยจะดำเนินการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู ้เป็นรายสัปดาห์               
โดยดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เน้นเด็กป็นสำคัญในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม (Online) แบบเรียนผ่านเล่น  แบบลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ                
ทั้ง ในรูปแบบ Onsite, OnDemand ผ่านคลิป VDO และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet ท่ีเปิด
โอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้อย่างท่ัวถึง จนเด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เล่น ปฏิบัติกิจกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ในด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก ครูปฐมวัยดำเนินจัดท้ังในห้องเรียน และช้ันเรียนออนไลน์ โดยในห้องเรียนจัดให้มีความสะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับ มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม และให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ในช้ันเรียนออนไลน์จัด
โดยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิธ ีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น               
กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ แท๊ปแล็ต คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชั่นLine ระบบGoogle Meet และ I live 
worksheets เข้ามาเป็นสื่อ หรือเกมที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนด้านการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ครูปฐมวัยดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามสภาพจริงผ่านการทำกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันของเด็ก                  
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น ประเมินพัฒนาการเด็กในรูปแบบออนไลน์ผ่านการสังเกต
พฤติกรรม ประเมินพัฒนาการเด็กจากผลงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการประเมินผ่านระบบ Google from และประเมินพัฒนาการเด็กผ่านการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ออนไลน์ โดยจะดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กทุกก่อนจัดประสบการณ์ ระหว่างจัดประสบการณ์ และ              
หลังจัดประสบการณ์ เพื่อนำผลการประเมินของเด็กมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลโดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม จากนั้นครูปฐมวัยจะนำผลการวิเคราะห์ประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนาคุณภาพด้วยการจัดทำวิจัย            
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ในชั้นเรียนและดำเนินกิจกรรมที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance 
Agreement : PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะปฐมวัยด้วย
กิจกรรมการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อจะนำผลท่ีได้
ไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป  
    
ผลการพัฒนา 
 ครูปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากกหลายตามความสามารถและความสนใจของเด็ก ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก            
ครูปฐมวัยได้จัดห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ส่วนชั้นเรียนออนไลน์ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น ปฏิบัติกิจกรรม              
ลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีครูจัดขึ้น ทำให้การประเมิน
พัฒนาการครูปฐมวัยสามารถการประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ตามสภาพจริงจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันของเด็กด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน การดำเนินกิจกรรมท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การทำกิจกรรมทบทวนหลัง การปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ในรูปแบบออนไลน์ทุกสัปดาห์ 
เพื่อนำผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในด้านต่างๆ จนส่งผล
ให้เด็กปฐมวัยมีผลประเมินพัฒนาการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

1. กิจกรรมประชุมคณะครูสาย
ช้ันอนุบาล 
2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนออนไลน ์
3. บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลัก  
(รูปแบบออนไลน์) 
 
 

1. รูปภาพการประชุมวางแผนร่วมกัน
ของคณะครูสายช้ันอนุบาล 
2. รูปภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ออนไลน ์
3. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลสาย
ช้ันอนุบาล 
4. แผนการจัดประสบการณ์ช้ันอนุบาล 
5. คลิปวิดีโอการจัดประสบการณ์ 
6. รูปภาพการจัดประสบการณ์โดย
การบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก 
(รูปแบบออนไลน์) 
๗. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

1. บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลัก 
(รูปแบบออนไลน์) 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณ Unplugged 
Coding ระดับปฐมวัย  
(รูปแบบออนไลน์) 
3. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
4. กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด 
5.  กิจกรรมประกวดหนูน้อย       
นพมาศเนื่องในวันลอยกระทง 
6.  กิจกรรมวันคริสต์มาส  
7.  กิจกรรมวันเด็ก  
(รูปแบบออนไลน์) 
8.  กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
พลเมืองดี  
9.  กิจกรรมวันมาฆบูชา 1๐. 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
P.P.S Day Camp  
(รูปแบบออนไลน์) 

1. รูปภาพการจัดประสบการณ์โดย
บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลัก  
(รูปแบบออนไลน์) 
2. รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการ
คำนวณ Unplugged Coding ระดับ
ปฐมวัย (รูปแบบออนไลน์) 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
- กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ
เนื่องในวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส  
- กิจกรรมวันเด็ก (รูปแบบออนไลน์) 
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี  
- กิจกรรมวันมาฆบูชา  
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ -เนตรนารี P.P.S 
Day Camp (รูปแบบออนไลน์) 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1. บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลัก 
(รูปแบบออนไลน์) 
2. การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

1. รูปภาพการจัดบรรยากาศ 
การเรียนรู ้
2. รูปภาพการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
3. รูปภาพเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

1. กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
เด็ก (รูปแบบออนไลน์) 
2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนออนไลน ์
3. กิจกรรมท่ีเสนอเป็นประเด็น
ท้าทายในการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (Performance 
Agreement : PA) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน  

1. รูปภาพประเมินพัฒนาการเด็ก 
2. คลิปVDOประเมินพัฒนาการเด็ก 
3. รูปภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียนออนไลน ์
4. รูปภาพประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม   
5. รูปภาพกิจกรรมท่ีเสนอเป็นประเด็น
ท้าทายในการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(Performance Agreement : PA) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
 5. กิจกรรมการทบทวนหลัง

การปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR)  
(รูปแบบออนไลน์) 

6. รูปภาพกิจกรรมการทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (After Action 
Review: AAR) (รูปแบบออนไลน์) 
7. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน       
หลังจัดประสบการณ์  
8. แฟ้มสะสมผลงาน 
9. แบบประเมินพัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
10. วิจัยในช้ันเรียน 
1๑. แบบบันทึกกิจกรรมการทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review: AAR) ของสายช้ันอนุบาล 

 
๓. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
     ๓.๑ จุดเด่น 
      ๓.๑.๑  ครูปฐมวัยมีการจัดทำแผนและนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้จัดประสบการณ์กับ
เด็กได้อย่างครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
   ๓.๑.๒  ครูปฐมวัยสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยทุกคนได้เล่น ปฏิบัติกิจกรรม 
ลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
   ๓.๑.๓ เด ็กปฐมว ัยสามารถเร ียนร ู ้ ผ ่ านจากการเล ่นและปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมต ่างๆ                      
ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง อย่างมีความสุข 
   ๓.๑.๔ ครูปฐมวัยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก   
   ๓.๑.๕ ครูปฐมวัยมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรู้ของเด็กในการจัดบรรยากาศช้ันเรียนออนไลน์ 
   ๓.๑.๖ ครูปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย         
  ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
         ๓.๒.๑  ครูปฐมวัยควรมีการบูรณาการรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
   ๓.๒.๒  โรงเรียนควรจัดหาส่ืออุปกรณ์การจัดประสบการณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยี ทันสมัย เพียงพอ
ต่อครูและเด็ก 
   ๓.๒.๓  โรงเรียนควรดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องเสียง หรือเครื ่อง          
โปรเจกเตอร์ให้สามารถใช้งานในได้ตลอดปีการศึกษา  



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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   ๓.๒.๔. ครูปฐมวัยอาจเพิ่มช่องทางส่ือและเทคโนโลยีให้เด็กและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน         
การประเมินพัฒนาการท่ีสะดวกมากขึ้น 
 
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กระดับปฐมวัย 
   ครูปฐมวัยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้ได้มาตรฐานที่ตรงตามเป้าหมายและ
สูงขึ้น โดยการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
    ๑) โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยให้ครูปฐมวัยทุกคน
ร่วมกันประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้มีคุณภาพ มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย มีความเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีตรงตามสภาพจริง และมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือได้ 
   ๒) โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยการให้ครูปฐมวัยดำเนินจัด
โครงการและกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามเเนวคิดไฮสโคป 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามเเนวภาษาธรรมชาติ (Whole language) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการอนุบาลสัมพันธ์ โครงการหนูน้อย 'รักการอ่าน นิทานสร้างสุข' โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ระดับปฐมวัย และโครงการรอยเชื่อมต่อชั้นอนุบาลปีที่ ๓ สู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเล่น การทำกิจกรรม การลงมือกระทำ และการสร้างองค์ความรรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข 
   ๓) โครงการพัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการให้ครูปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนาผลิตส่ือการสอนท่ีมีความหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ทั้งมี การได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในการจัดหาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับเด็กและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
   ๔) โครงการพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยการให้ครูปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้ได้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
และดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ ท้ังมีการได้รับการสนับสนุจากโรงเรียนในการพัฒนาและซ่อมแซ่ม
ห้องเรียนให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียนเรียนรู้ และมีความปลอดภัยกับเด็ก  
   ๕) โครงการพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กสำหรับครูปฐมวัย โดยการให้ครูปฐมวัยทุกคน
ได้ร ับการพัฒนาการในการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยเครื ่องมือและวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กที่ใช้สื ่อ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ประเมินพัฒนาการได้อย่างสะดวก เป็นระบบ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมมีการการนิเทศติดตามการ
ประเมินพัฒนาการเด็กจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
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๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕.๑ แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน 

  ๕.๒ แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ประจำห้องเรียน 
๕.๓ เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prayaprasert.ac.th 

    ๕.๔ เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊ก พระยาประเสริฐสุนทราศรัย-กระจ่าง สิงหเสนี 
๕.๕ เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางยูทูป Prayaprasert School (Official) 
๕.๖ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกำหนด ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีเลิศ 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

วิธีการ 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ได้ดำเนินการทบทวนรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำไปสู่การวางแผนร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพศึกษา
ด้านผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งโรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน พบว่า เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
 (COVID – ๑๙)  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัด การศึกษา  โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง ในการเรียนออนไลน์ หลังจากนั้นจึง
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะครูและผู ้บริหาร เพื ่อวางแผนการจัดการศึกษา และขอความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จึงเกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คือ การเรียนออนไลน์ จนสถานการณ์ดีขึ้นจึง
กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  โรงเรียนมีโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ  โดยมีโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ           
มีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านการเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณในทุกระดับชั้น โดยใช้
นวัตกรรม PPS  Model พัฒนาลูกพระยาให้อ่านคล่องเขียนคล่อง  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมวาง
ทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมภาษิตนิทัศน์...น่ารู้ กิจกรรมเดอะพิซซ่า  ชวนน้องอ่าน  กิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่ม 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(A book A week) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมความรู้เคลื่อนที่ Library ๔.๐  กิจกรรมมุมรักการอา่น  
กิจกรรมหนังสือเดินเท้ากระเช้าเดินทาง  กิจกรรมนักข่าวน้อย.....หนังสือพิมพ์เสมือน  กิจกรรมบัญชีคำพื้นฐาน 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียนด้านภาษาต่างประเทศ เช่น กิจกรรม PPS คริสต์มาสปาร์ต้ี  
กิจกรรมเสนอคำศัพท์ ๒ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  กิจกรรมท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ก ิจกรรม English  Day  Camp  กิจกรรม Chinese  New Year Day นอกจากนี ้ย ังม ีก ิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิดคำนวณ  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว บูรณาการความสามารถในการอ่านการเขียน            
การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ตามศักยภาพผู้เรียน รู ้จักเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุและผล สื่อความได้อย่างมีเหตุผล  มีทักษะ ชีวิต  
สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้นวัตกรรม กิจกรรมสนับสนุน 
และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา มีการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Coding การจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพิซซ่า โครงงานคุณธรรม จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา  
เพื่อเรียนรู้ (IS) 
  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้มีจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนา 
นักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการเรียนรู้และลงมือ ปฏิบัติจริง ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ( กิจกรรมโครงงานคุณธรรม )  
โครงการโรงเรียนสุจริต ( กิจกรรมบริษัทสร้างการดี) จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้    
โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ  onsite  
และ online ผ่าน google meet 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิดโดยฝึกการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
การใฝ่หาความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม จัดระบบแหล่งความรู้สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ทุกๆด้านท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
เช่น ห้องเรียน Google class room สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร     
โดยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมท่ีต้องเรียนในห้องเรียนให้เสร็จส้ินและให้แบ่งเวลาทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริม
ประสบการณ์ทางสังคม ปรับกระบวนการเรียนการสอน   และเทคนิคการสอนของครูให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา เน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะให้ผู้เรียนทำการศึกษา
ค้นคว้า คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ขณะเดียวกันครูต้องเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรมด้วย                
ซึ่งต้องปลูกฝังท้ังในช่ัวโมงเรียนและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 
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  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET),  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔, ผลการประเมิน สมรรถนะของผู้เรียน ,               
แบบสรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ  นักเรียนด้านภาษาไทยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนระดับชาติ (NT) โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการห้องเรียนพิเศษ 
MEP (Mini English Program) โครงการพ ัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้  Knowledge Sharing Room   
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษ เป็นต้น 
  ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี            
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและการเรียนรู้ในเรื่องมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี             
ต่องานอาชีพมีเหตุผล การใฝ่หาความรู้ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และ
แก้ปัญหาใน ชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม  จัดระบบแหล่งความรู ้สําหรับการค้นคว้าหาความรู้ทุกๆ                   
ด้านท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน อย่างเป็นระบบ เช่น จากชุมชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังใน
และนอกหลักสูตร เช่น มีผลงานจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้กับนักเรียนทุกสายชั้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต คํานึงถึงประโยชน์สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนและเทคนิคการสอนของครูให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา เน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อํานวย
ความสะดวกและชี้แนะให้ผู ้เรียนทําการศึกษาค้นคว้า คิดและ  เน้นการปฏิบัติ เพื ่อให้เกินกระบวนการ                
ทางความคิดรู้จักแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  

๒) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ดำเนินกระบวนการพัฒนาผู้เรยีน
ด้านคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ด้วยวิธ ีการท่ี หลากหลาย ส่งผลให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์                      
ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ จิตอาสา มีวินัย ประหยัด มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และการดูแลสุขภาวะจิต เรื่องอาชีพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่าน   
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ เช่น .โครงการครูตำรวจ(D.A.R.E.) โครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
โครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ กิจกรรมชมดนตรีไทย   กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถ   
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   กิจกรรมวันสำคัญ              



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของชาติ กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันตรุษจีน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและรับวัคซีนพื้นฐาน กิจกรรมงานพยาบาล
และอนามัยโรงเรียน กิจกรรมพระยาเกมส์   โครงการกิจการนักเรียน (กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด)                
โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการโภชนาการโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม)  เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
 ผลการพัฒนา 
  ผลที่เกิดจากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและ
อ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับช้ันสามารถเขียนส่ือสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนก แยกแยะได้
ว่าสิ่งไหนดี สำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้ และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา ได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา           
ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย
ท้ังนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
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2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน สิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติ 
ตามสภาพจริง 

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ ระดับ ดีเลิศ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
๑.๑) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ 

-  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ การคิด-
คำนวณตามเกณฑ์  
-  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
และเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
อยู่ในระดับ ดี ขึ ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
๘๐  
- ผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (RT)     
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 
 

- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 
- บัตรสรุปผลการอ่าน การเขียน 
วิชาภาษาไทย 
- แฟ้มสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ 
-  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-  รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ปีการศึกษา๒๕๖๔ 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- รายงานการดำเนินงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 
 
 
 
 
 
 

https://qa.bodin.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/2.-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-2563.pdf
https://qa.bodin.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/2.-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-2563.pdf
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๑.2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิด
ว ิ เคราะห ์ อย ่ า งม ี ว ิ จาร ณญาณ              
มีทักษะในการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการแก้ปัญหาได้  

- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
-  แบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
- สรุปผลการอ่าน การเขียน 
- กิจกรรมลูกเสือ PPS DAY CAMP 
- กิจกรรม IS 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม   
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี 
 

๑.3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เร ี ยนร ู ้ และลงม ื อปฏ ิบ ั ต ิจร ิ งมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็น
ท ีม  เช ื ่ อม โยงองค ์ คว ามร ู ้ แ ละ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
ส ิ ่ ง ใหม ่ๆ ม ีความคิดสร ้างสรร ค์   
ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ลย ี ใ น ก า ร
สร ้ า งสรรค ์ ช ิ ้ นงาน  ต ่ า งๆ  เ ช่น               
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์  
โมเดลระบบสุร ิยะ กลุ ่มสาระการ
เรียนรู ้ศิลปะหุ ่นทำมือ การพัฒนา
คุณธรรม  โครงงานคุณธรรม P.P.S. 
KIDS จิตอาสา  พัฒนาเพื่อน  สร้าง
การด ี(เปเปอร์มาเช่) เป็นนวัตกรรมท่ี
ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก  
ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การประกวด
โครงงานส ่ งค ุณธรรมอ ัตล ักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ  โล่รางวัลประทาน  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   

-  ช้ินงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (โมเดลระบบ
สุริยะ) 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  (หุ่นทำมือ) 
- โครงงานคุณธรรรม 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
  กิจกรรมสร้างจิตสำนึก 
พลเมืองดี (โดยใช้นิทาน) 
- รางวัลการประกวดโครงการ
สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ต้นแบบการสร้างความปลอดภัย” 
 

https://qa.bodin.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/2.-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-2563.pdf
https://qa.bodin.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/2.-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-2563.pdf
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 สมเด ็จพระส ั งฆราช   สกลมหา
สังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก   
และ นวัตกรรม P.P.E. บริษัทสร้าง
การดี   จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นักเรียน
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพยนต์ส้ัน 
“วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ ต้นแบบการ
สร ้ า งความปลอดภ ั ย” ในระบบ
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ประจำปี   
๒๕๖๔  ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศ
อ ันด ับ ๑ การประกวดโครงการ
สร้างสรรค์  ได้ร ับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก  ส่งผลให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจ  และสามารถ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

๑.4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

-  ผู้ เร ียนรู้ เทคโนโลย ีและการรู้
สารสนเทศ ในระดับพื ้นฐานเพื่อ
สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ไอซีที
เพ ื ่ อการค ้นคว ้ า  รวบรวม และ
ประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ และเพื่อ
เการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
-  ผ ู ้ เร ียนบ ูรณาการความร ู ้ด ้าน
เทคโนโลยีและทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาได้ 
- กระตุ ้นให้ผ ู ้ เร ียนพัฒนาคุณค่า 
ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกใน
การใช้เทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในก าร เ ร ี ยน ร ู ้ ต ลอดช ี ว ิ ต แ ละ
กระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์ 

- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ - ๓ 
- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาการคำนวณ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาการคำนวณ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการ
เข้าร่วมอบรมผ่านส่ือการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซ
เบอร์” 
-  ผลงานนักเรียน ช้ินงาน เกียรติ
บัตร 
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 -  ผู ้เร ียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง ใช้ 
และเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-   นักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ สามารถใช้
เทคโนโลยี ได ้  น ัก เร ียนม ีท ักษะ
สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้ 

 

๑.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พัฒนา ตามเป้าของ 
สถานศึกษา  
- ผลการทดสอบความสามารถ 
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า 
ระดับประเทศทุกด้าน 
- ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  มีค่าเฉล่ีย สูงกว่า
ระดับประเทศท้ัง ๓ วิชา คือ วิชา
ภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชา
ภาษาอังกฤษ 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-  รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  
- รายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน     
-  แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  (ปพ.5) 
หลักสูตรสถานศึกษา  
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๑.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

-  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจทั้งใน
และนอกหลักสูตร เกี ่ยวกับ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มี 
ความสามารถ และได้รับ 
ประสบการณ์ตรงในการทำงาน นำไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
- ผู ้เรียนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
อาชีพตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
-ผู ้เร ียนมีทักษะพื ้นฐานและความ
พร้อมในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น 
และจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๖ สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ี
มีช่ือเสียงและมีคุณภาพได้ทุกคน 

- กิจกรรมผลิตได้ ขายเป็น 
-กิจการบริษัทสร้างการดี   
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 
อนุบาล และ ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑- ๖ 
- โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
-  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
-  โครงการสร้างโอกาสทางการ
เรียนรู้      
- ช้ินงานของนักเรียนจากการเรียน
วิชาการงานอาชีพ            

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
๒.1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ี
กำหนด 

ผู ้ เร ียนเป็นผู ้ม ีค ุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรความรู้ความ
เ ข ้ า ใ จ ใ น ก า ร ปก ครอ ง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และรู้สิทธิและหน้าท่ี
ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  
ม ีความกต ัญญู  เอ ื ้ออาทรต ่อผ ู ้ มี
พระคุณ ยอมรับฟังเหตุผล ความ
คิดเห็นของผู ้อ ื ่นระเบียบวินัยมีจิต
สาธารณะช่วยเหลือสังคมและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปรับตัวและ
ปฏิบัติตนต่อผู ้อ ื ่นอย่างเหมาะสม    
โดยคำนึงถึงสิทธ ิและหน ้าท ี ่ ของ
ตนเองและผู้อื่น ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรม
กลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

-โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
-โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ./
โครงงานคุณธรรม  
-โครงการ/กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี 
-โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
- โครงการครูตำรวจ(D.A.R.E.) 
 

https://qa.bodin.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/2.-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-2563.pdf
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 เป้าหมาย สามารถอยู ่ร ่วมกันบน
ความ แตกต่าง ระหว่างบุคคลท้ังด้าน
เพศ  ว ัย เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม และประเพณี สามารถนำ
ความรู ้และ  ประสบการณ์ไปใช้ ใน
ชีว ิตประจำว ันได้ เป็นผู ้ม ีมน ุษย
สัมพันธ์ ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ไทยที ่ตนเองภาคภูม ิใจในท้องถิ่น  
สร้างช้ินงานและ นำความรู้ไปปรับใช้
ใ น ช ี ว ิ ต ป ร ะ จ ำ ว ั น  ด ้ ว ย ค ว าม
ภาคภูมิใจ 

 

๒.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งความเป็น 
ไทย โดยผู้บริหารคณะครู บุคลากร 
และนักเรียนแต่งกายชุดไทยสัปดาห์ 
ละ ๑ ครั้ง คือทุก ๆ วันศุกร์ นักเรียน 
สามารถดนตรีไทย มีวงดนตรีไทย 
ของโรงเรียน จนได้คัดเลือกให้ได้รับ
รางว ัลโรงเร ียนดนตร ีไทย  ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์   
- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทาง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
- นักเรียนและครูร่วมอนุรักษ์ความ 
เป ็ น ไทย  โดย เข ้ าร ่ วมก ิ จกรรม            
น้อมธรรมนำสุขทุกวันพระ กิจกรรม 
วันของชาติและศาสนา ฯลฯ  
- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ 
  

- รายงานโครงการวันภาษาไทย 
แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันลอยกระทง 
-  กิจกรรมชมรมดนตรีไทย 
-  กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ 
-  กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
-  ผลงานนักเรียน 
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 -  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีทักษะ
ในการเล่นดนตรีไทย การฝึกปฏิบัติ
ท่ารำทางด้านนาฏศิลป์ไทย เรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและ
นอกหลักสูตร  
-  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ วัฒนธรรมประเพณีที่ได้
เรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสท่ี
เหมาะสมได้ 

 

๒.3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

- ผู ้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย  
อยู่ในระดับดีขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๙๐  
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการ
ดูแลช่วยเหลือน ักเร ียน ก ิจกรรม
ล ู ก เส ื อ - เนตรนาร ี  ก ิ จกรรมวัน 
คร ิสต ์มาส ก ิจกรรมว ันตร ุษ จีน 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อย่าง
น้อย ๒ กิจกรรมข้ึนไป 
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
พิเศษเรียนร่วมได้ รวมถึงการยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นและ
มี มนุษยสัมพันธ์ ท่ีดี สามารถส่ือสาร
ระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื ่น มีการ
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  
 

-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
-กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ หลากหลาย
ทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม  
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันตรุษจีน  
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 -กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  
- โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 ปรับตัวยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น มีความรัก ความเห็นอกเห็น
ใจ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองปรับตัวได้ดีกับ
ท ุ ก สถ าน ก า ร ณ์  โ ด ย ฉ พ า ะ ใ น
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของ               
โรคโควิด ๑๙ 

 

๒.4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

-  ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน
ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม และสามารถนำไปปรับใช้
และปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
-  ผ ู ้ เร ียนม ีความสามารถในการ
ค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบจาก
คลังสื่อและระบบห้องเรียน Google 
Classroom  
 

- วีดีทัศน์การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
-  ว ีด ีท ัศน ์การส่งเสร ิมสุขภาพ  
(การแปรงฟัน การล้างมือ) 
- ว ีด ีท ัศน ์การเข ้าร ่วมก ิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้าน
ยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวันยุงโลกใน
รูปแบบออนไลน์ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุข
ศ ึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศ ึ ก ษ า  ร ะ ดั บ                   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
    ๑.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉล่ีย ระดับ
โรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๓ กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ๒. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน             
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ด้านการอ่านรู้เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๒๓ สูงกว่า
ระดับประเทศ  
    ๓. ผู้เรียนมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐  
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สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
     ๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 90.10 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  
           ๕. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๘๓ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  
             ๖. ผู้เรียนมีผลการร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า              
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

๗. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน  
๘. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

      จุดควรพัฒนา 
  ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระ ให้สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  
  ๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม สาระแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมามี คะแนนเฉล่ีย
ลดลงจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปให้ เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ถึงร้อยละ ๕๐  
  ๓. ควรพัฒนาผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ด้านการอ่านออกเสียง  ให้มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว ่าระดับเขตพื ้นที ่และสูงกว่า 
ระดับประเทศ  
  ๔ . ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ ์การประเมินคุณภาพ  ผู ้ เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๓                  
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาให้สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. ควรพัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการ  
สร้างนวัตกรรม เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น  
   ๖. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ 
    ๗. ควรส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      ๑. พัฒนาให้ผ ู ้ เร ียน มีความก้าวหน้าในการเรียนร ู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้                 
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ รวมทั้งมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีม ี คุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
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  ๒. พัฒนาให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน โดยการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายและมีการสอน”ซ่อมเสริมเติม
ความรู้” ให้กับนักเรียนท่ียังมีความบกพร่องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง   
  ๓. พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา 
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   
  ๔. พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ การประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  การประเมินคุณภาพการผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3  
การการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-net) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  โดยการใช้ เทคนิควิธีการ
ท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ๕. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ            
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมท้ังภูมิปัญญาไทย  
  ๖. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมใน แต่ละช่วงวัย    
  ๗ . พัฒนาผู ้ เร ียนด้านเทคโนโลยี การเร ียนผ่านสื ่อออนไลน์ เช ่น Google Classroom ,              
Google Meet , Zoom เป็นต้น  
 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๕.๑ แจ้งผลการดำเนินงาน ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำปี 
  ๕.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prayaprsert.ac.th 
  ๕.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟชบุ๊ก  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย-กระจ่าง สิงหเสนี 
  ๕.๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prayaprsert.ac.th/
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้โรงเรียนเป็นฐาน กำหนด
โครงสร้างบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ   กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป ทั้งนี ้วางแผนจัดการศึกษาโดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของ
โรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวช้องทุกฝ่าย โดยประชุมร่วมกัน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และกำหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ซาติและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เพื่อรองรับการวางแผนแบบมี
ยุทธศาสตร์ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจากการวางแผนดังกล่าวได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้าสายชั้น ครูผู ้สอนและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่ือสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ และประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนด จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
(SAR) ทุกปีการศึกษา นำข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทบทวนเพื่อปรับแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พร้อมรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
หน่วยงานต้นสังกัด และดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เพื ่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน ทุก 5 ปี 
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การดำเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการวางแผนและมีส่วนร่วมในการ
พิจารณากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ใช้รูปแบบการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายนักเรียนคุณภาพ 
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร รูปแบบ  “OPENMIND”   (การเปิดใจ)  ประกอบด้วย   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้างโอกาส ทางการศึกษา  (Opportunity : O)    
                     สร้างโอกาสให้คร ูได้ร ับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้ม ีค ุณภาพ                      
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ การค้นหาโอกาสของสถานศึกษา  และนำโอกาสของสถานศึกษามา
เป็นปัจจัยในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความท้าทายในการแก้ปัญหา (P : Problem no problem)   
        ความท้าทายในการแก้ปัญหา โดยมองปัญหาไม่ใช่ปัญหา  มองข้อจำกัดไม่ใช่อุปสรรคใน
การพัฒนาแต่เป็นการสร้างความท้าทายในการทำงานให้เป็นแรงขับท่ีมีคุณค่าในการผลักดันให้ทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อขจัดปัญหาและข้อจำกัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (E : Environment)  
       จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสม และกระตุ้นการอยากทำงาน สภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา หมายถึง ตัวบุคคล  วัฒนธรรมองค์กร  รูปแบบการทำงาน ตลอดจนอาคารสถานท่ีท่ีดี มีผลต่อ     
การทำงาน หากสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีดี เปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น บุตรหลานท่ีอยู่ ในครอบครัว 
อบอุ่น ก็จะเป็นเด็กท่ีมีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทนต่อปัญหาอุปสรรค และมีแนวทางในการแก้ปัญหา  
หรือการหาทางออกที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านแนวคิดในการจัดการศึกษา (N : Notion)   
  การมีความเข้าใจแนวคิดและการนำแนวคิดในการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนองตอบตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของแต่ละบุคคล มาสู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างแรงจูงใจ  (M : Motivation)  
   การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับ การจูงใจในการทำงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจท่ีจะทำให้ครู บุคลากร
ทำงานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจครู บุคลากร เพราะ ครู บุคลากรตอบสนองต่องานและวิธี
ทำงานของโรงเรียนแตกต่างกัน การจูงใจครู  บุคลากร จึงมีความสำคัญ สามารถสรุปความสำคัญของการจูงใจ
ในการทำงานได้ดังนี้ 
 ๑. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการกระทำ หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในการ
ทำงานใด ๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจ ในการทำงานสูง ย่อมทำให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น  กระทำให้สำเร็จ        
ซึ่งตรงกันข้ามกับ บุคคลท่ีทำงานประเภท "เช้าชาม เย็นชาม" ท่ีทำงานเพียงเพื่อให้ผ่านไปวันๆ 
 ๒. ความพยายาม (Persistence) ทำให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนำ
ความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด ไม่ท้อถอยหรือละ
ความพยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลสำเร็จ ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น 
                ๓. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทำงานหรือวิธีทำงานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการ
ค้นพบช่องทาง ดำเนินงาน ท่ีดีกว่า หรือประสบ ผลสำเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเช่ือว่า การเปล่ียนแปลง 
เป็นเครื่องหมายของ ความเจริญ ก้าวหน้า ของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลกำลังแสวงหาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
ให้ชีวิต บุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการทำงานสูง เมื่อดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใด ๆ หากไม่สำเร็จบุคคล        
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ก็มักพยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไข ให้ดีขึ้นในทุก วิถีทาง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทำงานจน ในท่ีสุดทำให้ค้นพบแนวทาง ท่ีเหมาะสมซึ่ง อาจจะต่างไป จากแนวเดิม 
 ๔. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
และการมุ่งมั ่นทำงานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั ้นมี จรรยาบรรณในการทำงาน                
(work ethics) ผู้มีจรรยาบรรณในการทำงาน จะเป็นบุคคล ท่ีมีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าท่ี มีวินัยในการ
ทำงาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิด
และทำในส่ิงท่ีไม่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบูรณาการ (I : Integration)  
  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่าง
กลุ่มงานต่างๆในโรงเรียน   รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานต่างๆ        
ช้ันเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือ 
ที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ นำศักยภาพเฉพาะมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายท่ี
กำหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการ
ประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการ
วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสำคัญของการจัดการศึกษา  การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่า
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื ่อการดำเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านเครือข่าย  (N :  Network)   

 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา ทั้งเครือข่ายภายใน เครือข่ายภายนอก   เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั ้งบทเร ียนและ
ประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของโรงเรียน  ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความ
ร่วมมือและทำงานในลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (D : (Development)   
     เป็นการจัดการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาแก้ไข ในส่วนที่เป็นยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย โดยทำอย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  โดยมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
อย่างยั่งยืน 
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย  OPENMIND  MODEL 
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ผลการประเมินรายมาตรฐาน สิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติตามสภาพจริง หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 2 ระดับ ดีเลิศ 
ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากาหนด 
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นและยุทธศาสตร์
ของโรงเร ียน ให้สอดคล้องกับสภาพ
ป ั ญ ห าคว าม ต ้ อ ง ก า ร พ ั ฒ น าข อง
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทาง
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
๒.ม ีแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึ กษา
โรง เร ียน แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปี  
สอดคล้องกับการพัฒนา 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง ผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบในการพัฒนา
และมีส่วนรับผิดชอบ 
 
1. สถานศึกษาใช้ Open Mind Model 
ในการบร ิหารจ ั ดการค ุณภาพของ
สถ าน ศ ึ ก ษ า  ม ี ก า ร ว า ง แ ผน แ ล ะ
ดำเน ินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมมีการวางแผนและดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพและการจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒) แผนปฏิบัติการประจำปี 

๓) รูปแบบการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย
นักเรียนคุณภาพ 
“OPENMIND”   (การเปิดใจ) 

๔) รายงานผลการประเมินตนเอง  
ของสถานศึกษา   
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3 . ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างกลุ ่มงานต่างๆ ชั ้นเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้  แผนงาน  โครงการ  
ก ิจกรรมต ่างๆ  ในร ูปแบบของการ
ประสานความร ่วมม ือท ี ่หลากหลาย 
ภายใต ้ว ัตถ ุประสงค ์  เด ียวก ัน  คือ          
นำศักยภาพเฉพาะมาสร้างคุณค่าให้กับ
ง านตาม เป ้ าหมายท ี ่ ก ำหนด  เพื่ อ
ขับเคลื ่อนนโยบาย/ย ุทธศาสตร ์ของ
โรงเรียนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าการประสานกลมกลืนกันของ
แผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ 
และการว ิ เคราะห ์  เพ ื ่ อสน ับสนุน
เป้าประสงค์ท่ีสำคัญของการจัดการศึกษา 
4. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระบบการนิเทศภายใน
การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และ  ผู ้ เก ี ่ยวข ้องท ุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม                
การวางแผน ปร ับปร ุง  พ ัฒนา และ               
ร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
5 . ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ก า ร บ ร ิ ห า ร จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
6. สถานศึกษาม ีการกำก ับ ต ิดตาม 
ประเม ินผลการบร ิหารและการ จัด
การศึกษา โดยจัดทำเป็น ทิศทางการ
บริหารโรงเรียนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน แผนการศึกษาชาติและนโยบาย 
ของรัฐบาล 

- แผนพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติงานประจำปี 
- โครงสร้างการบริหารงาน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายงานสรุปโครงการประจำปี 
- ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
- คำส่ังงานวิชาการปฏิบัติการสอน 
ฯลฯ 
- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การนิเทศติดตาม ประเมินผล  
- การอบรม ศึกษาดูงานของ
ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา  
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษาฯ 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- เกียรติบัตร 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา                    
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเร ียนม ีหล ักส ูตรสถานศึกษา
สอดคล้องก ับการพ ัฒนาผู ้ เร ี ยนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมผู้เรยีนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่ 21 ตามทักษะการเร ียนรู้  
3R8C และมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ประจำป ีการศ ึกษา 
2564 
3. ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนานวัตกรรม
และมีว ิธ ีการปฏิบัต ิท ี ่ เป ็นเลิศ (Best 
Practices) การจ ัดการเร ียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
4. โรง เร ียนได ้ ร ับรางว ัลหล ักส ูตร              
ต้านทุจริต 
5. รางว ัลโรงเร ียนดนตร ีไทย ๑๐๐ 
เปอร์เซนต์ 
6. น ักเร ียนช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  6 
สามารถ เข ้ าศ ึ กษาต ่ อ ในระด ั บ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ร้อยละ ๑๐๐  
 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
โดยการส่งครูไปเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนาในเรื่องท่ีครูสนใจตลอดปี
การศึกษา ดังนี้ 

   ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ 100 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประ เม ิน โครงการและการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

 

โรงเรียนที่มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3R8C 

๑. เกียรติบัตรการพัฒนานวัตกรรม
และมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. รายงานผลการดำเนินโครงการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เกียรติบัตรการอบรม 
๒. การประชุม AAR ของครูในแต่ละ
สัปดาห์ 
๓. ผลงานรางวัลต่างๆของครู 
๔. ผลงานรางวัลต่างๆของนักเรียน 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียน 
๖. อื่นๆ 
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2.5. จ ั ด สภ าพ แ ว ดล ้ อ มทาง
กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. ครูผู้สอนที่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 
ปี ทุกคนของโรงเรียน เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร "ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง"
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ 

 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินผ่าน
ระบบออนไลน ์  สถาบ ันพ ัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
80 เข ้าร ับ การอบรมเชิงปฏิบัต ิการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการผลิตสื่อการสอน และงาน
กราฟิก โดยใช้แพลตฟอร์ม Canva เพื่อ
นำความร ู ้มาพัฒนาสื ่อการเรียนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

1. โรงเรียนมีแผน / โครงการ / กิจกรรม
พัฒนาอาคารสถานที ่ ทำให้ห้องเรียน 
แ ห ล ่ ง เ ร ี ย น รู้ ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ห ้องน ้ำ โรงอาหาร 
หอประชุม อาคารประกอบ ฯลฯ ทุกแห่ง
ม ีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย        
มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย  

2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเร ียนให ้สวยงาม ร ่มร ื ่นภายใน
ห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพียงพอต่อการใช้งาน และผู ้เร ียนได้
ศ ึกษาค ้นคว ้ าจากแหล ่ งข ้อม ูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๒ . โ คร ง ก ารปร ั ชญา เศร ษ ฐกิ จ
พอเพียงกิจกรรมมีแปลงผักสาธิต
ตามหลักเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพ 
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2.6 จ ั ด ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ ื ่อสน ับสน ุนการ
บร ิหารจ ัดการและการจ ัดการ
เรียนรู้ 

รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเร ียนส่งผลให้ผ ู ้ เร ียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อการ
การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 

1. มีผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเร ียน ดำเน ินการ
กำหนดหมวดหม ู ่ ข ้ อม ู ล ให ้ ถ ูก ต ้ อ ง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดย
จัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัยโดย
การกำหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน 
กลุ่มงานทุกกลุ่ม 

2. กำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบจ ัดทำระบบ
สารสนเทศดำเนินการจัดการข้อมูลสำคัญ
ที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ 
กล ุ ่ มบร ิหารว ิ ชาการ กล ุ ่ มบร ิหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารท่ัวไปกลุ่มนโยบายและแผน จัดทำ
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที ่เป็น
ระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

3. บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน นำข้อมูล
สารสนเทศที่สำคัญย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็น
ข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน
ได้ 

 

 

 

 
 
 
 
 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ 2565 
๓. แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน มีการกำหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อ
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเน้นการประชุมครูแบบระดมความคิด (Brainstorming)  เพื่อให้          
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 2. โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาชัดเจนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายครอบคลุมนักเรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 
สนับสนุนและส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง 
 3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน              
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นไปตามนโยบายการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตรงตามความสนใจของผู้เรียน  
 4. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัย อาคารที่เพียงพอมีอาคาร
ประกอบที่ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนรู ้ เช่น มีแปลงผักสาธิตตามหลักเกษตรพอเพียง มีสระว่ายน้ำ             
ห้องอาเซียน ห้องสมุด ห้องสมุดครู ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ แห่งการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถพัฒนางานด้านระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ              
โดยมีชุมชนและบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการและส่งเสริม              
ด้านงบประมาณในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 
 5. ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทำให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ นำผลท่ีได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียนผู้ปกครอง และ ชุมชน
เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางด้านวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 6. ครูผู้สอนมีความรู้ในด้านเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีส่ือการเรียนรู้และ
สามารถจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำกิจกรรม AAR (After Action Review) 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบงานของโรงเรียน 
 7. คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) มีความเข็มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 8. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู ้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้นและเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น  
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จุดควรพัฒนา   
 1. ควรมีการทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทุกปีการศึกษามีการประเมินเปรียบเทียบเป้าหมาย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้ดำเนินการ เพื่อนำผลการประเมินไปจัดทำ  
เป็นแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีต่อไป 
 2. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณให้มากขึ้น  
 3. โรงเรียนควรให้นักเรียนถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่พบเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้และสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจำวันได้ 
 4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น และ           
สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับกรฝึกอบรม            
ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. จัดหาระบบ โปรแกรม หรือเทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ส่งต่อ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ใน           
การบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วขึ้น  

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี พัฒนาให้สอดคล้องกับผู ้เร ียน            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 ๕. จัดอบรมครูเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
 ๖. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 7. พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องสุขา ให้เพียงพอและอยู่ใน
สภาพท่ีดี 
 8. พัฒนาวิชาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม
พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 9. วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเครือข่าย / สัญญาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน  
 10. วางแผนให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่ายบุคลากรทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและ เป็นปัจจุบัน มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมภารกิจ นำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน
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5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๕.๑ เผยแพร่ข้อมูล OPENMIDE Model ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕.๒ แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำปี 
  ๕.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prayaprasert.ac.th 
  ๕.๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
  ๕.๕ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีเลิศ 
  
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
     วิธีการพัฒนา 
 ครูมีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้
เร ียนร ู ้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัต ิจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช ้ได ้ในชีว ิตประจำวัน                      
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ ในรูปแบบ ONLINE  ON–DEMAND และ ON-HAND  
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคน่า ใช้วิธีสอนรูปแบบอินเทอร์เน็ต ONLINE  ผ่าน google 
meet   Zoom รูปแบบ ondemand  ผ่านช่อง  youtube  โดยจัดการเรียนการสอนผ่าน แอปพลิเคช่ัน  
Google classroom  ซ ึ ่งเป็นเคร ื ่องมือช่วยให้การจัดเร ียนการสอนมีประสิทธ ิภาพมากขึ ้น  ร ูปแบบ                  
ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน     
ไปเรียนรู้ที ่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง  ในการเรียน ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนที ่เน้น
กระบวนการคิด  และลงมือปฎิบัติจริง   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมของวิชา  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ 
Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที ่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  จัดการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต   จัดโครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้   
โครงการวิจัยในชั ้นเรียนและนวัตกรรม   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพทางดนตรี                 
จัดการเรียนการสอนครูตำรวจแดร์  และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ 
 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้  นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตส่ือสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้จัดทำทะเบียนการผลิตสื่อการจัดการเรียนสอนของครู ในแต่
ละห้องเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานของนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการจัดทำสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน             
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  
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 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  จัดต้ังกลุ่มไลน์ห้องเรียนในการติดต่อ
ประสานงาน  การประชาสัมพันธ์  ใช้แอปพลิเคช่ัน google form  และ Google Sheets เก็บข้อมูลนักเรียน 
ครูการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  ประสานความร่วมมือกับ ผู ้เกี ่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เร ียน                
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 ครูผู้สอนใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของวิชา มีกระบวนการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ ขอ งนักเรียน             
การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ระบุในหลักสูตรแกนกลาง และมีรูปแบบท่ี
เหมาะสม ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในช้ันเรียน 
     มีการจัดทำรายงานผลการเรียนรู้   และนิเทศการสอน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  ทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ และประเมินผล
ผู้เรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ผลการพัฒนา 
 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย                       
 จากกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียนมีผลงานจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดความภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง สามารถนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีว ิตประจำวันได้จริง   โรงเรียนมีส่ือ               
แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความเหมาะสมและ  สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
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๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน สิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติตามสภาพจริง หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

น ักเร ียนได ้เร ียนร ู ้ผ ่านกระบวนการ 
ปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การ ดำเนินชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ผล
การ  เร ียนของน ัก เร ียนเป ็นไปตาม
มาตรฐานการ  เร ียนร ู ้  ต ั วช ี ้ ว ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  กำหนด คือให้
ผ ู ้ เร ียนได้เร ียนร ู ้จากการ  ปฏิบัต ิจริง              
จากกระบวนการเรียนรู ้ท่ี หลากหลาย 
น ักเร ียนมีผลงานจากการเรียนรู ้และ
ปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดความภูมิใจใน
ผลงานของ ตนเอง สามารถนำผลงานไป
ใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ได้จริง 
-  จัดการเรียนการสอนใน และ online 
ผ่าน  google meet  และรูปแบบ 
ondemand  ผ่าน  youtube    
  - จัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS)  
- การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active 
learning    
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
รูปแบบออนไลน์ 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ    
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ณ ประเทศ
สิงคโปร์   
- จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริต    
- การจัดการเรียนการสอนครูตำรวจแดร์ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
๒. แฟ้มการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริต 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - 
เนตรนารี แบบออนไลน์ 
๔. รายงานผลการ 
จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ –  
เนตรนารี รูปแบบออนไลน์  
๕. รายงานการจัดการเรียนรู้แบบ 
online  
๖. รายงานกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมืองดี 
๗. กิจกรรมนักเรียนแลกเปล่ียน ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 
๘. รายงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๙. รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
๑๐. จัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) 
๑๑.คลิปการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์
๑๒. รายงานการสอนครูตำรวจแดร์ 
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3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแหล่งเรียนรู้
และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความเหมาะสมและสดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

๑.ทะเบียนการผลิตส่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
๒.รายงานการสอนออนไลน ์
๓.เครื่องมือเทคโนโลยีภายใน
ห้องเรียน 
๔.เว็บไซต์โรงเรียนและส่ือสังคมของ
โรงเรียน  
๕.แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๖.แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๗.สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  จัดต้ังกลุ่มไลน์
ห้องเรียนในการติดต่อประสานงาน  การ
ประชาสัมพันธ์  ใช้แอปพลิเคช่ัน google 
form  และ Google Sheets เก็บข้อมูล
นักเรียน ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนท้ังทางด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม ครูศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ประสานความร่วมมือกับ ผู้เกี่ยวข้องใน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิต  

1. รายงานเย่ียมบ้านนักเรียน 
2. การจ ัดทำแบบสำรวจข ้ อมู ล
นักเรียนผ่าน Google Form 
3.แผนการจัดการเรียนรู้  
4. คลิปการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ 
5. การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น 
ส่ือช่วยสอน   
6. สมุดนิเทศการสอน 
7. การจัดกิจกรรมเชิงบวกใน 
ช้ันเรียน 
9 .  ร า ย ง า น ท บ ท ว น ห ล ั ง ก า ร
ปฏิบัติงาน (After Action Review : 
AAR)   
 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มี
กระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน 
ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติของวิชา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ของ

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ /บันทึก
หลังสอน 
๒. โครงการนิเทศภายใน 
๓. โครงการวิจัยในช้ันเรียนและ
นวัตกรรม   
๔.รายงานการจัดการเรียนการสอน 
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ผู้เรียนด้วยกิจกรรมและวิธีการท่ี
หลากหลาย มีกระบวนการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน การ
ตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ 
ของนักเรียน การทดสอบความรู้ด้วย
แบบทดสอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ี
ระบุในหลักสูตรแกนกลาง ครูทุกคนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทบทวนหลังการ
จัดการเรียนการสอน (AAR)  ทุกสัปดาห์ 
เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ และ
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

๕.การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
๖. รายงานทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : 
AAR)   

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มีการประชุมครูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : 
AAR)  ของครูทุกระดับช้ันเรียน ทุก
สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
และประเมินผลผู้เรียนเพื่อนำมาปรับปรุง
การเรียนการสอนทำใหเ้กิดการ พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพ  พัฒนาครูให้มี 
ประสิทธิภาพ ครูช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา 
ต่อเพื่อครูด้วยกัน สะท้อนผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนให้กับตัวนักเรียน และ 
ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ  
- โครงการนิเทศภายใน  
- การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 
- การเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน ์

๑. รายงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review : AAR)   
๒.แบบรายงานกิจกรรมและภาพถ่าย 
๓. รายงานโครงการนิเทศภายใน  
๔. รายงานการประชุมผู้ปกครอง  
๕. รายงานการเยี่ยมบ้าน  
๖. แจ้งผลการเรียนออนไลน์  
๗.สมุดรายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
๗. ปพ.๕, ปพ.๖ 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในปรับเปลี่ยนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์  โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีหลากกลายในการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ทุกสัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 จุดควรพัฒนา 
      พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญและการใช้สื ่อ เทคโนโลยีใน             
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปล่ียนแปลงของโลก 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน  เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากขึ้น              
เพื ่อสร้างความเข็มแข็ง มีส่วนร่วมต่อผลการศึกษา  และการขับเคลื ่อนคุณภาพการจัดการศึกษาที ่มี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้คณะครูได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  จัดระบบสื่อการเรียนรู้เป็นคลังสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถ
ค้นหาได้ง่ายข้ึน และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน 
             วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมเพิ ่มเติมเพ ื ่อส ่งเสร ิมเด ็กที ่ม ีความสามารถพิ เศษและ                           
เด็กท่ียังบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
      มีการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ สื่อ ประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ผลงานนักเรียน ผ่านทางเว็บไซต์และ
ทางสื่อสังคมของโรงเรียน ทั้ง เพจ และ youtube channel ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์                
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางท่ีโรงเรียนรายงาน) 
 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที่ ๑  
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๙๐ ๙๖.๖๖ ๓.๓๔ - 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๙๐ ๑๐๐ - - 
๓. ด้านสังคม ๙๐ ๑๐๐ - - 
๔. ด้านสติปัญญา ๙๐ ๙๘.๘๘ ๑.๑๒ - 

 
 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๑๐๒ ๙๓.๑๔ ๖.๘๖ - 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๐๒ ๙๘.๐๔ ๑.๙๖ - 
๓. ด้านสังคม ๑๐๒ ๙๖.๐๘ ๓.๙๒ - 
๔. ด้านสติปัญญา ๑๐๒ ๘๙.๒๒ ๑๐.๑๗ - 

 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที่ ๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๑๑๔ ๙๗.๓๗ ๒.๖๓ - 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๑๔ ๙๙.๑๒ ๐.๘๘ - 
๓. ด้านสังคม ๑๑๔ ๙๙.๑๒ ๐.๘๘ - 
๔. ด้านสติปัญญา ๑๑๔ ๙๖.๔๙ ๓.๕๑ - 

 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับตามตารางท่ีโรงเรียนรายงาน) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

การอ่านออกเสียง ๑๑๓ ๗๑.๖๒ ๑๖.๗๙ ๗๑.๖๒ ๑๖.๒๑ ๙.๐๐ ๑๕.๓๑ 
การอ่านรู้เรื่อง ๑๑๓ ๘๐.๓๓ ๙.๑๒ ๘๐.๓๓ ๑.๗๖ ๓.๕๓ ๒๖.๕๔ 
รวม ๒ วิชา ๑๑๓ ๗๖.๒๓ ๒๒.๒๔ ๗๖.๒๓ ๓.๖๐ ๙.๐๐ ๒๑.๖๒ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

ร้อยละเฉล่ีย

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(ร้อยละ) 

(Reading Test : RT )   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT ) 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวน 
ผู้สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวน 
ผู้สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จำนวน 
ผู้สอบ 

การอ่านออกเสียง 75.53 13.30 217 69.46 15.59 216 71.62 16.79 113 
การอ่านรู้เรื่อง 80.66 8.47 217 72.87 7.53 216 80.33 9.12 113 
เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 78.09 19.92 217 71.33 20.92 216 76.23 22.24 113 
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ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ย

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT )

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔

การอ่าน
ออกเสียง
การอ่านรู้
เรื่อง
รวม 2 ด้าน



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

220 218 208
183 187 192

0 0 5
34 38 40

0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0
0

50

100

150

200

250

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 220 220 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 218 218 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 213 208 5 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 217 183 34 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 229 187 38 4 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 233 192 40 1 0 

รวม 1,330 1,208 117 5 0 
เฉล่ียร้อยละ  90.83 8.80 0.38 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 220 178 39 3 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 218 207 10 1 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 213 201 12 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 217 178 37 2 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 229 168 49 12 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 233 156 74 3 0 

รวม 1,330 1088 221 21 0 
เฉล่ียร้อยละ  81.80 16.62 1.58 0.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
1

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
2

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
4

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
5

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
6

แผนภูมิแสดงผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 220 220 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 218 218 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 213 213 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 217 217 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 229 229 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 233 233 0 

รวม 1,330 1,330 0 
เฉล่ียร้อยละ  100 0           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาปีที่  1, 
220, 17%

ประถมศึกษาปีที่  2, 
218, 16%

ประถมศึกษาปีที่  3, 
213, 16%ประถมศึกษาปีที่  4, 

217, 16%

ประถมศึกษาปีที่  5, 
229, 17%

ประถมศึกษาปีที่  6, 
233, 18%

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ๕ ด้าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 

ด้าน จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 220 220 0 0 0 
2.ด้านความสามารถในการคิด 218 215 3 0 0 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 213 203 10 0 0 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 217 179 38 0 0 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 229 180 48 1 0 

รวม 233 201 31 1 0 
เฉล่ียร้อยละ 1330 90.10 130 2 0 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนา 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา 
 
ระดับชั้นปฐมวัย  

การจัดประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนพระยาประเสริฐ-     
สุนทราศร ัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  ประสบความสำเร ็จตาม เป้าหมายที ่ต ั ้งไว ้ ผลจากการประเมิน 
สรุปได้ว่าได้ระดับ ยอดเยี่ยม ทั้งนี ้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 
ด ้ า น ก ร ะบ วน กา รบ ร ิ ห า ร แ ละกา รจ ั ด ก า ร  อ ย ู ่ ใ น ร ะด ั บ  ย อ ด เ ย ี ่ ย ม  แ ละ ม าต ร ฐ าน ท ี ่  3 
ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ท้ังนี้ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) ได้จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กได้รับการพัฒนาด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและสภาพชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยการจัดโครงการ กิจกรรม ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการตอบสนองต่อความต้องการ   
ต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล จนมีผลการพัฒนาคุณภาพเด็กอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
1. จุดเด่น 

1) นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ ช ่วยเหลือตนเองในการปฏิบัต ิก ิจว ัตรประจำว ันได ้ด ี ใช้กล้ามเน ื ้อเล ็กในการวาด ภาพ 
ขีดเขียนตัดกระดาษ ร้อยลูกปัด ได้ดี มือและตาประสานสัมพันธ์กัน รักษาความสะอาดให้ร่างกาย แปรงฟัน 
ล้างมือก่อนทานอาหาร หลังทำกิจกรรม หลังเข้าห้องน้ำ อารมณ์ดี มีความสุข กล้าพูดกล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ ์ตนเองได ้ เหมาะสมตาม สถานการณ์ ช ื ่นชมความสามารถของตนเองและ ผู้ อื่ น 
สน ุ ก สน าน ก ั บ ก า ร เคล ื ่ อ น ไหว  ก า ร เ ล ่ น ดนต ร ี  แ ล ะ ก า ร ท ำ ง าน  ศ ิ ล ป ะ  ม ี ร ะ เ บ ี ยบว ิ นั ย 
เล ่ นและทำก ิ จก รรมร ่ วมก ับผ ู ้ อ ื ่ น อย ่ า ง  ปลอดภ ั ย  ร ั บผ ิ ดชอบต ่อง านท ี ่ ไ ด ้ ร ั บมอบห ม าย 
แสดงคว าม เคารพ ด ้ ว ยก าร ไ หว ้ บ ิ ด าม าร ดา  คร ู  พ ี ่ เ ล ี ้ ย ง  สน ใจ เ ร ี ยน ร ู ้ ส ิ ่ ง ต ่ า ง ๆ ร อ บ ตั ว 
ก ระต ื อ ร ื อ ร ้ น ในการ ร ่ ว มก ิ จก ร ร ม  ม ี ค ว ามสามารถ ในการค ิ ด ร วบยอด  ม ี ค ว ามค ิ ด ร ิ เ ริ่ ม 
สร้างสรรค์แสดงออกผ่านท่าทางการเคล่ือนไหวและการทำงานศิลปะ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมตามวัย  

2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที ่เข้มแข็ง ทั ้ง ๔ ฝ่ายประสานสัมพันธ์ในการทำงาน           
ฝ่ายบริหารและหัวหน้าสายช้ัน นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในสายช้ัน
อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอีกด้วย 

๓)  โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ส ภ า พ ป ั ญ ห า ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ช ุ ม ช น 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย 
ด้วยกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ  

4) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย 
ตนเองผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาตนเอง นำข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมาพัฒนาและวางแผนการจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่าง 
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  

5) โรงเรียนจัดทำโครงการ/กิจกรรม สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ  
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6) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนา               
ตาม หน่วยงานท้ังภาครัฐละภาคเอกชน  

7) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบจากผู ้บริหาร หัวหน้าสายชั ้นและเพื ่อนครู 
เป ิดโอกาสให ้คร ู ในระด ับสายช ั ้นเด ียวก ันม ีการแลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู ้ ซ ึ ่ งก ันและก ัน เพ ื ่อพ ัฒนา                        
การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
 
2. จุดควรพัฒนา   
 1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย พื้นที่เล่นน้ำและเล่นทราย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 2) การพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้จัดประสบการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตอบสนองต่อความต้องการ    
และการเรียนรู้ของเด็กท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทั้งการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
 3) ส่งเสริมให้ครูได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมเข้าประกวดผลงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
อย่างเป็นองค์รวมและสมดุล  
 2) บูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ 
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์  
 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดังนี้ 
    ๑) แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำปี 
    ๒) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prayaprasert.ac.th 
    ๓) เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเฟซบุ๊ก พระยาประเสริฐสุนทราศรัย-กระจ่าง สิงหเสนี 
    ๔) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง “สารสัมพันธ์”  

๕) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน 
 

5. ความต้องการการช่วยเหลือ  
1) โรงเรียนและครูผู้สอน ควรจัดหานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อกระตุ ้นความสนใจของนักเรียนและช่วยให้การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้มีคุณภาพมากขึ้น 
รวมไปถึงการให้ครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียนได้รู้จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

2) โรงเรียนควรจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาครูให้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการศึกษาดูงาน 
เพื ่อจะได้นำแนวคิด สิ ่งที ่พบเห็นกลับมาพัฒนาโรงเรียนให้พัฒนาก้าวไกลให้สมกับเป็นสถานศึกษา 
ระดับมาตรฐานสากล 

3) การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานท่ีเป็นนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ระดับประถมศึกษา 
1. จุดเด่น 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) วางแผนการจัดทำโครงการที่สอดคล้อง       
กับกลยุทธ์ของโรงเรียนผ่านการบริหารที่เป็นระบบและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความถนัดและมีความรับ          
ผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามท่ีกำหนดไว้ โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนมีการประเมินผลโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป ในการจัดการเรียน            
การสอนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
กำหนดการจ ัดการเร ียนการสอนที ่สอดคล้องกันเป ็นระบบ ม ีบ ุคลากรที ่ เพ ียงพอ และม ีความรู้                    
ความชำนาญตรงกับหน้าที ่ที ่ได ้ร ับมอบหมาย มีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเร ียนให้ทันสมัย                 
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีวัสดุและอุปกรณ์ ที่จัดการเรียนการสอนครบครัน 
มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มี สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความสะอาด ร่มรื่น 
ทำให้ส่งเสริมศักยภาพและบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมในโรงเรียนมีความหลากหลาย        
จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนดและช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการทั้งภาย  
ในโรงเร ียนและองค์กรต่างๆ ภายนอกโรงเร ียน นอกจากนี ้ย ังได้ร ับความ ร ่วมมือจากชุมชน เช่น  
ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครู D.A.R.E. (Drug Abuse 
Resistance Education) รวมทั้งผู้ปกครองท่ีมีศักยภาพท่ีช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านการเรียน 
โดยการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการทำกิจกรรม ต่างๆ กับทางโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

๑) โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายครอบคลุมนักเรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ อีกทั้งครูและบุคลากรมีความพร้อมใน              
การจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  

๒) โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย       
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพิ่มประสบการณ์ทั้งด้านความรู้และทักษะชีวิต  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  

๓) ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพของตนเอง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หลากหลายรูปแบบ 
ตามความสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีจัดขึ้น มีความตั้งใจมุ่งมั ่นในการพัฒนาการเรียน         
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเข้ามาใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น  

๔) คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู ้ปกครองและผู ้ปกครองโรงเร ียนพระยาประเสริฐ             
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีความเข็มแข็ง เข้ามามีส่วนร ่วมในการจัดการเรียนการสอนและ                   
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 ๕) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้นและเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ดียิ่งขึ้น  
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2. จุดควรพัฒนา   
 1) ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณให้มากขึ้น  
 2) โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
เช่น ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล เป็นต้น 

3)  โรงเรียนควรให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ให้ชัดเจนมากยิ ่งขึ ้นและเน ้นการแก้ปัญหากับผู ้เร ียนให้มากยิ ่งขึ ้น ผู ้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู ้สอน           
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัด    
การเรียนการสอนของตนเอง 
 4)  โรงเรียนควรจัดทำระบบหรือเทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ส่งต่อและวิเคราะห์ข้อมูล ของครู 
บุคลากร นักเรียน ข้อมูลด้านการเรียนและอื่นๆ ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

5)  โรงเรียนควรให้นักเรียนถอดบทเรียนจากสิ่งที ่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที ่พบเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบัน           
ในชีวิต หรือสังคม เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนด 
เพื ่อให้เก ิดผลลัพธ์ทางการเร ียนรู ้และสามารถนำความร ู ้ท ี ่ ได้ร ับไปพัฒนา ต่อย อดและประยุกต์ใช้                      
ในชีวิตประจำวันได้ 

6)  คว ร ม ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผน ง าน  โ ค ร ง ก า ร  ก ิ จ ก ร ร ม 
ในแผนปฏิบ ัติการประจำปีที่ได้ดำเนินการ เพื่อนำผลการประเมินไปจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม 
ในปีต่อไป 

7) ควรจัดให้มีโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ควรวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู ้ เร ียน ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนร ู ้ท ุกกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ ให ้เพ ิ ่มข ึ ้น ร ้อยละ 3                    
จากปีการศึกษา 256๓ รวมทั้งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้มีระดับคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและ 
ท ี ่ม ีความก ้าวหน ้าข ึ ้น  โดยการนำผลการประเม ินจากการสอบต ่างๆ ในป ีการ ศึ กษา 256๔ 
มาประกอบกับการวางแผนพัฒนาผู้เรียน เช่น ผลการสอบ RT การสอบ  NT, O-NET การสอบปลายภาคเรียน                       
การประเมินผลการทำโครงการต่างๆ ของโรงเรียน  เพื่อนำมาสู่การวางรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู ้ปกครอง ผู ้เร ียนและความเป็นไปของสังคม พัฒนาในส่วนของการจัดทำโครงการ  
ก ิจกรรมต ่างๆ ในโรงเร ียนให ้ม ีความเหมาะสม ม ีความคุ ้มค ่า สอดคล้องกับเป ้าหมายที ่กำหนด                     
การปรับเปลี ่ยนรูปแบบในการจัดกระบวนการการสอน โดยนำสื ่อเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก 
ต่อผู้เรียนและผู้สอนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และทักษะทางด้าน ICT                 
ทั้งนี ้เพื ่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้                  
ในยุคปัจจุบัน  

๒) โรงเรียนจัดทำระบบ โปรแกรม หรือเทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ส่งต่อ และวิเคราะห์ข้อมูล 
ของครู บุคลากร นักเรียน ข้อมูลด้านการเรียน และอื่นๆให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  
 ๓) จัดให้มีห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น 
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย/ ศูนย์วิชาการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องดนตรีไทย เป็นต้น 

๔) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ให้แต่กลุ ่มสาระการเรียนรู้ร ่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                   
ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเน้นการแก้ปัญหากับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
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ครูผู้สอน ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับนำไปพัฒนาและปรับปรุง
การการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดังนี้ 
       ๑) แจ้งผ่านการประชุมผู้ปกครองประจำปี 
       ๒) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prayaprasert.ac.th 
       ๓) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก พระยาประเสริฐสุนทราศรัย-กระจ่าง สิงหเสนี 
       4) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวโรงเรียน 
 
 5. ความต้องการการช่วยเหลือ  

   1)  โรง เร ียนต ้องการความช ่วยเหล ือหร ื อความร ่วมม ือจากผ ู ้ เ ช ี ่ ยวชาญด ้ านต ่ า งๆ 
เข้าร่วมในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านอุปกรณ์ วิชาการ  งบประมาณ ฯลฯ ที่มีความต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ สอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความถูกต้องและได้มาตรฐาน 
เช่น นักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน เจ้าหน้าท่ี 
ดับเพลิงเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์               
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เป็นต้น 

   2) ต้องการให้ครูผ ู ้สอนได้ร ับการพัฒนาทั ้งความก้าวหน้าทางวิชาการและความก้าวหน้า         
ทางว ิชาช ีพจากหน ่วยงานต ้นส ั งก ัด  เช ่น  ก ารจ ัดอบรมหัวข ้อต ่างๆ ท ี ่ เป ็นประโยชน ์ต ่อการ 
พ ัฒนาการจ ัดการเร ียนร ู ้  การประกวดคร ูรางว ัลต ่ างๆ การเล ื ่ อนว ิทยฐานะตามเกณฑ ์ ใหม่  
การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 

 
๑. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ที่แสดงเกียรติยศ 
๒. คำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔.ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ(NT) ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 
๕. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ  
 
 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาและรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

………………………………………………………………….. 
 
 ตามที ่  โรงเร ียนพระยาประเสร ิฐสุนทราศร ัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้จ ัดทำรายงานผลการ                  
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน              
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) แล้วนั้น  
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังกล่าว สามารถนำเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 
    ลงช่ือ........................................................................... 
 

(พระอาทรปริยัติกิจ) 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)  

และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ย้อนหลัง  3  ปี  (ปีการศึกษา 2562 - 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National  Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓   

ย้อนหลัง  ๓  ปี  (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National  Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National  Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National  Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ย้อนหลัง  ๓  ปี  (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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