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ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 บทนำ 
 โรงเรียนเทศบาล  ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓  ถนนพลพิชัย  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา   รหัสไปรษณีย์  90110  โทรศัพท์  074-252324   โทรสาร  074-252324  E-mail : 
t2hatyai@gmail.com   Website http://banhatyai.ac.th/com  ส ังก ัดเทศบาลนครหาดใหญ่   อำเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เปิดสอนระดับชั ้นปฐมวัย (อนุบาล) ถึงระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6  จำนวน                    
49 ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  5 ไร่  2 งาน 6๒  ตารางวา   
 มีผู ้บริหารจำนวน 4 คน  ได้แก่ นางสาวศุภรา  ปางนิติคณากร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา                        
นายกฤตภาส  วงศ์วาทยากร นายอาณัติ  สายสลาม  และนายอัสนัย  เพชรใส  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา   
 มีบุคลากรทั้งสิ้น 81 คน  จำแนกเป็นครู จำนวน 71 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 10 คน                 
มีนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 375 คน และระดับขั้นพ้ืนฐาน 1,425 คน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีร้านค้าขายของ และบ้านเรือนรอบโรงเรียน  
มีประชากรประมาณ  1,164  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  บ้านที่อยู่อาศัย  ร้านค้า อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ  รับจ้างและ ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีลากพระ ทำบุญสารทเดือนสิบ  ประเพณีหล่อเทียน 
 ผลการประเมินตนเอง     
 ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 จากผลการสรุปอภิปรายดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการการประเมินสรุปว่า  อยู่ในระดับ ดี
มาก ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มาตรฐาน        
ที่ ๒  ครู / ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก  มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

ทั้งนี้ สถานศึกษาสถานศึกษามีการวางแผน กำหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 มีหลักสูตร
สถานศึกษาที ่เหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก 

ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล  โดย                 
ความร่วมมือของผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านตามศักยภาพของเด็ก ส่งผลให้ผลการประเมิน               
ในมาตรฐานที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผล     
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก   

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบ On Line เรียนผ่านโปรแกรม Zoom รูปแบบ On Demand โดยครูผู้สอนได้จัดทำคลิปการสอนส่ง
ในห้องเรียนออนไลน์ ท.๒ เรียนจากเพจโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) และรูปแบบ On Hand โดยครูผู้สอน
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ได้จัดทำเอกสารการสอนให้กับเด็กที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย หลากหลาย 
น่าสนใจ  เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งทางอารมณ์ จิตใจ - สังคม สติปัญญา ภาษาและ             
การสื่อสาร  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี  ส่งผลให้
การผลประเมินในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 เอกสารหรือข้อมูลที ่ใช้ประกอบการประเมินตนเอง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ข้อมูลบุคลากร/จำนวนนักเรียน วุฒิการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย บันทึกการอบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน บันทึกการประชุม สื่อเทคโนโลยี แบบบันทึกการนิเทศการสอน สมุดรายงานประจำตัว 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
ปฐมวัย คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โครงการที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายกิจกรรม 
 สำหรับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

☺ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  - การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มี
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โดย
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ และมีการประเมิน
และปรับปรุงตามแผนการปฏิบัติการประจำปี 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วม           
ในการจัดการศึกษา 
  - มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดประสบการณ์                
การเรียนรู ้ โดยผู ้บริหาร หัวหน้าวิชาการ หัวหน้า            
สายชั้นระดับปฐมวัย 
 
☺ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย    
  -  คร ูม ีแผนการจ ัดประสบการณ์ท ี ่สอดคล ้อง             
กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
   - ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย หลากหลาย 
น่าสนใจ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน  
 
☺  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
   - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน บรรลุ
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
   - เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จากการส่งงาน
ผ่านคลิปการเรียนด้วยระบบออนไลน์  

☺ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - เพ่ิมอัตรากำลังครูระดับปฐมวัย ให้มีจำนวน
เหมาะสมกับเด็ก  
   - จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์   
   - จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นก า รส อน  โ ดย               
บูรณาเกี ่ยวกับอัคคีภัยในแผนการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 
 
 
 
☺ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย    
    - ควรจัดทำโครงการเพ่ิมเติมในสายชั้นอนุบาล เช่น 
โครงการนิทานยามเช้าเพื ่อเด็กขยัน และโครงการ              
ส่งน้องเข้านอนด้วยนิทาน    
 
 
☺  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
    - เด็กควรเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์                      
การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติ สัมพันธ์ และการคิด
อย่างมีเหตุผล   
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
1.สถานศึกษาจัดให้มีช ุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางว ิชาชีพ PLC เพื ่อพัฒนา ปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยในทุกวันจันทร์หลังเลิกเรียน   
2.สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา/ผลิตสื ่อการเรียนการสอน  เพื ่อพัฒนาเด็ก               

เพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติ สัมพันธ์ และการคิดอย่างมีเหตุผล  เช่น สื่อ
การสอนแทนแกรม  สื่อวิทยาการคำนวณ 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ  ด ี
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการการประเมินสรุปว่า  อยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้เพราะ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพดี  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอยู่ในระดับคุณภาพด ี
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  โดยการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ  ได้แก่ 
รูปแบบ On Line ผ่านระบบ Zoom  รูปแบบ On Demand จากคลิปการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ครูผู้สอนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ท .๒  รูปแบบ On 
Hand โดยให้ผู้เรียนมารับเอกสารที่โรงเรียน และรูปแบบ On Meeting เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความพร้อม
ทางด้านการสื่อสาร อุปกรณ์การเรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ใช้เครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย  
ติดตามงานและแจ้งผลการเรียน   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนผ่านไลน์ส่วนตัว  ไลน์ห้องเรียน  และในวัน
ประชุมผู้ปกครอง นอกจากนีส้ถานศึกษาได้บรรจุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 
ลงในแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น  ผ่านแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร              
ทุกปี  ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื ่อนำผล              
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการ              
ของสถานศึกษาให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ด้วยประชุมชี ้แจงผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ   ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จากการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และมีการเพ่ิม
ชั่วโมงการสอนแบบโครงงานเพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
 
  

ค 



 
 

 เอกสารหรือข้อมูลที ่ใช้ประกอบการประเมินตนเอง ได้แก่ แบบประเมินการอ่าน การเขียน               
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู ้ เร ียน ชิ ้นงาน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน   ตามหลักสูตรสถานศึกษา                            
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แบบสรุปการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 
ปีที ่ ๖ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ หลักสูตรสถานศึกษา แบบบันทึกการอบรมของบุคลากร แบบบันทึกนิเทศ
การสอน แบบประเม ินจ ุดแข ็งและจ ุดอ ่อน SDQ  (The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ)          
แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน สื่อและทะเบียนสื่อ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิจัย             
ในชั้นเรียน โครงงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต่อครู  โครงการต่างๆ รางวัล/ถ้วยรางวัล                    
เกียรติบัตร/โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 สำหรับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน  ให้
ดีขึ้นกว่าเดิม สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
   -  ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีค ุณธรรมจร ิยธรรมและค ่ าน ิยม                    
ที ่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยและท้องถิ่น และดำรงตนอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - สถานศึกษาปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอนให้
เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID -19) ในรูปแบบการสอนออนไลน์ได้
เป็นอย่างดี 
   - สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

คุณภาพของผู้เรียน 
   - ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้แก่ผู ้เร ียน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในทุกกลุ ่มสาระ              
การเร ียนร ู ้  และเพ ื ่ อยกระด ับผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test 
: RT)  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั ้นพื ้นฐาน (National Test : NT) และการทดสอบ
ทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ให้สูงยิ่งขึ้น  
   - ควรส่งเสริมผู ้ เร ียนเพื ่อยกระดับด้านการคิ ด
วิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน อภิปรายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 
   - ควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์            
ได้อย่างเหมาะสม 
   - ควรต่อยอดความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ          
ของผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วม  
ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ และจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

ฆ 



 
 

   - สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   - ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -
19) โดยร ูปแบบการจ ัดการเร ียนรู้ผสมผสาน 4  
ร ูปแบบ  ค ือ  On Line  On Hand  On Demand 
และ On Meeting  ตามความพร้อมของนักเรียน  
   -  การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนส ่งเสริม                
ให้ผู ้เรียนทำชิ้นงานหรือผลงานตามสภาพจริง เน้น         
การคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น  

 
 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ   

   - ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
กระบวนการโครงงานทุกระดับชั้น 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านเลโก้และหุ่นยนต์ 
 6. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการสร้างภาคีเครือข่าย   
                 7. มีระบบการนิเทศ กำกับ  ติดตาม การบริหารจัดการสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื ่อนำไปสู่                     
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก              
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้   
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    ดี    ดมีาก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็ก 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ดีมาก 

จ 



 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  กำลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 86.40 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

98.15 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   100 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   79.13 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   74.44 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   100 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   100 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   100 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   100 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   93.47 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีมาก 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีมาก 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ดีมาก 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีมาก 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีมาก 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

91.81 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 100 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๕.01 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 100 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง                
การจัดการเรียนรู้ 

100 

ฉ 



 
 

คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2564
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผล                    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2564 ของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื ้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู ้บริหาร ข้อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และ
ภาคผนวก    

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดทำรายงาน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ื อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนเทศบาล  ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓  ถนนพลพิชัย  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา   รหัสไปรษณีย์  90110  โทรศัพท์  074-252324   โทรสาร  074-252324  E-mail : 
t2hatyai@gmail.com Website http://banhatyai.ac.th/com สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย (ช่วงอายุ 4 ขวบ- 6 ขวบ ) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 4๘
ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  5 ไร่  2 งาน 62  ตารางวา   

ประวัติความเป็นมา การจัดการศึกษา สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา  
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลหาดใหญ่” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2465 โดยขุนเดชราชภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้แต่งตั้ งให้ 
นายประพันธ์ สุขวลี เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2484 อำเภอหาดใหญ่โอนให้เทศบาลหาดใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
 พ.ศ. 2487  เทศบาลหาดใหญ่โอนให้อำเภอหาดใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอีกวาระหนึ่ง และ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านหาดใหญ่” 
 พ.ศ. 2506  เทศบาลหาดใหญ่รับโอนจากอำเภอหาดใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(บ้านหาดใหญ่)” จนถึงปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ เลขที่ 13 
ถนนพลพิชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา จัดการเรียน               
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย (ช่วงอายุ 4 ขวบ- 6 ขวบ ) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในสังกัด
สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีร้านค้าขาย
ของ และบ้านเรือนรอบโรงเรียน  มีประชากรประมาณ  1,164  คน อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างและค้าขาย  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 46,000 บาท ต่อปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีลากพระ  และทำบุญสารทเดือนสิบ   
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวศุภรา  ปางนิติคณากร  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา  โทรศัพท์  0๙๖-๙๑๕๑๙๕๖ e-mail suppara.psu@gmail.com  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่ ๑9 สิงหาคม ๒๕๖3  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน 
 ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   
   ๒.๑ นายกฤตภาส  วงศ์วาทยากร วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์ ๐644987942   e-mail dearpixma28@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ๒.2 นายอาณัติ  สายสลาม  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์  0887891651  e-mail ksarnut@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 

mailto:suppara.psu@gmail.com
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  2.3 นายอัสนัย  เพชรใส  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ ๐๘40518384   e-mail petchsai0840518384@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่ 
กิจการและบริการ 
  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
1 นางสาวจิรนุช ศรี

ประภสัสร 
60 23 ครู 

ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 5
ช่ัวโมง 

137 
ช่ัวโมง 

2 นางสาวศิริวรรณ มูเก็ม 41 10 ครู 
ชำนาญ
การ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

221 
ช่ัวโมง 

3 นางสาวปาลดิา ชูหลอง 48 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

154
ช่ัวโมง 

4 นางดวงอมร ขุนเนียม 59 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

151 
ช่ัวโมง 

5 นางสาวสุรินทร์ ทิมบึง
พร้าว 

48 20 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

195.5 
ช่ัวโมง 

6 นางกาญจนา ปรางค์รตัน
ศิลา 

45 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

316 
ช่ัวโมง 

7 นางลารีย์ ช่ืนจิตต ์ 49 24 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

181 
ช่ัวโมง 

8 น.ส.สุคนธ์ทิพย์ พันธรักษ ์ 43 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. ศิลปศึกษา การงานอาชีพ 6 
ช่ัวโมง 

117 
ช่ัวโมง 

9 นายเฉลมิพล ทิมบำรุง 44 19 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 6 
ช่ัวโมง 

173 
ช่ัวโมง 

10 นางสายชุลี ลำนวน 54 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 6 
ช่ัวโมง 

126.5 
ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
11 นางอารีรัตน์ เทพณรงค ์ 47 22 ครู 

ชำนาญ
การพิเศษ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 
ช่ัวโมง 

132 
ช่ัวโมง 

12 นางไพรินทร์ เรืองศาสตร ์ 44 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

9 
ช่ัวโมง 

102 
ช่ัวโมง 

13 นางสาวนุชรินทร์ ตุลา
นนท์ 

45 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 5 
ช่ัวโมง 

163 
ช่ัวโมง 

14 นายนิพนธ์ ธนพัฒน์ศิริ 53 17 ครู 
ชำนาญ
การ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 6 
ช่ัวโมง 

64 
ช่ัวโมง 

15 นางฟารีดาร์ ช่างขุด 42 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร ์ 7 
ช่ัวโมง 

147 
ช่ัวโมง 

16 นางอมรรัตน์ คำวอน 51 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 6 
ช่ัวโมง 

99 
ช่ัวโมง 

17 นางนัดดา เทพรินทร ์ 60 33 ครู 
ชำนาญ
การ 

กศ.บ. สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 4 
ช่ัวโมง 

133 
ช่ัวโมง 

18 นางบุญศิรา นวลศร ี 47 19 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

9 
ช่ัวโมง 

103 
ช่ัวโมง 

19 นางบัณฑวรรณ ยอดแก้ว 54 22 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ศิลปะศึกษา ศิลปะ 6 
ช่ัวโมง 

125 
ช่ัวโมง 

20 นางอัจจิมา กาญจนา
รักษ ์

53 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ประถมศึกษา การงานอาชีพ 6 
ช่ัวโมง 

194 
ช่ัวโมง 

21 นางวาสนา ผาสุข 58 29 ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 5
ช่ัวโมง 

142 
ช.ม 

22 นางสาวฮะนลิ หมดัเหล็ม 44 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. บรรณารักษ์ 
ศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 8 
ช่ัวโมง 

160 
ช่ัวโมง 



๔ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
23 นายนราวุธ หมัดอะดัม 48 16 ครู 

ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 
ช่ัวโมง 

129 
ช่ัวโมง 

24 นายสมคดิ ชาติดำ 56 28 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. สัตวศาสตร ์ พลศึกษา 8 
ช่ัวโมง 

60 
ช่ัวโมง 

25 นางกนกรัตน์ ไหมพรม 47 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 8 
ช่ัวโมง 

70 
ช่ัวโมง 

26 นางสุทธิรัตน์ คลองรั้ว 43 19 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ 6 
ช่ัวโมง 

219 
ช่ัวโมง 

27 นางนาตยา โปตลิ่ะ 45 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร ์ 8 
ช่ัวโมง 

84 
ช่ัวโมง 

28 นายจำลอง สองเมือง 48 24 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 9 
ช่ัวโมง 

72 
ช่ัวโมง 

29 นางโสภดิา ภู่เลิศตระกลู 57 29 ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 8 
ช่ัวโมง 

165 
ช่ัวโมง 

30 นางสุธิดา แวหะย ี 41 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 
ช่ัวโมง 

180 
ช่ัวโมง 

31 นายเอกศักดิ์ คลองรั้ว 42 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา สุขศึกษา ฯ 7 
ช่ัวโมง 

93 
ช่ัวโมง 

32 นางสาวพัชราภรณ์ เรือง
ศร ี

48 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. วรรณคดีไทย ภาษาไทย 8 
ช่ัวโมง 

147 
ช่ัวโมง 

33 นางชรีย์รัตน์ บุษย์เพชร 59 33 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 6 
ช่ัวโมง 

111 
ช่ัวโมง 

34 นางสาวชญาทัศน์ เสมสุข
กรี 

44 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

บธ.ม. จิตวิทยา สังคมศึกษา 3 
ช่ัวโมง 

305.5 
ช่ัวโมง 

35 นายพิชัย ประยูรช่วย 59 34 ครู 
เชี่ยวชาญ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

คณิตศาสตร ์ 4 
ช่ัวโมง 

64 
ช่ัวโมง 



๕ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
36 นางวาสนา อินทสโร 46 16 ครู 

ชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์ 9 
ช่ัวโมง 

140 
ช่ัวโมง 

37 นายดนัย วิริโย 46 22 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 9 
ช่ัวโมง 

108 
ช่ัวโมง 

38 นางสาวอรศิริ สืบสังข ์ 43 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
พิเศษ 

สุขศึกษา ฯ 6 
ช่ัวโมง 

170 
ช่ัวโมง 

39 นางสาวจิรารัก จันทร์คง
หอม 

47 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6 
ช่ัวโมง 

131 
ช่ัวโมง 

40 นายกิตติ พูลแก้ว 51 25 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 6 
ช่ัวโมง 

197 
ช่ัวโมง 

41 นางสาวนริสรา ทองนุ่ม 44 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 8 
ช่ัวโมง 

180 
ช่ัวโมง 

42 นางอุมาพร มัฏฐาพันธ ์ 45 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 8 
ช่ัวโมง 

120 
ช่ัวโมง 

43 นางสาวสุคนธ์นภสัร์ 
กลิ่นหอม 

49 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 6 
ช่ัวโมง 

78 
ช่ัวโมง 

44 นางสาวเสาวลักษณ์ ทอง
เกียว 

42 8 คร ู วท.บ กศม. วิทยาศาสตร ์ 9 
ช่ัวโมง 

133 
ช่ัวโมง 

45 น.ส.กนกลักษณ์ มีงาม 40 11 ครู 
ชำนาญ
การ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

บรรณารักษ์ 6 ช.ม. 111 
ช่ัวโมง 

46 น.ส.ชฎาภรณ์ สมศักดิ ์ 38 11 ครู 
ชำนาญ
การ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.5 4 ช.ม. 206 
ช่ัวโมง 

47 นางสุนันทา ธรรมโชต ิ 58 22 ครู 
เชี่ยวชาญ 

ศษ.บ ประถมศึกษา ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

140 
ช่ัวโมง 

48 น.ส.ปัทมาพร กาญจน
ไพบูลย ์

53 13 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 5 
ช่ัวโมง 

140 
ช่ัวโมง 



๖ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
49 นางชัยทิพย์ พิชเวทย์

วงศา 
47 24 ครู 

ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 6 ช.ม. 60 
ช่ัวโมง 

50 นางวันดี เหล่าสุวรรณ 47 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย 4 
ช่ัวโมง 

202.5 
ช่ัวโมง 

51 นางเบญจางค์ อธิมุตติ
กาล 

56 33 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 6 
ช่ัวโมง 

129 
ช่ัวโมง 

52 นางเกศินี วงศ์ชนะ 45 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศบ. บรรณารักษ์ คณิตศาสตร ์ 6 
ช่ัวโมง 

114 
ช่ัวโมง 

53 นายสิทธิชัย วงศ์ชนะ 40 17 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 6 
ช่ัวโมง 

114 
ซม. 

54 นางกิ่งนุสสรา แก้วกระชู
ต ิ

59 29 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การอนุบาล
ศึกษา 

ปฐมวัย 6
ช่ัวโมง 

136 
ช่ัวโมง 

55 นางวรรณา พรหมเพชร 48 12 คร ู ศษ.ม. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์  60 
ช่ัวโมง 

56 นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม 44 18 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 6 ชม 132 
ช่ัวโมง 

57 นางนาซอฟ๊ะ ฮะซา 35 9 ครู 
ชำนาญ
การ 

ศษ.ม. วิจัยและ
ประเมินทาง
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 4 141 
ช่ัวโมง 

58 นางสมจินตนา ทองกรด 46 12 ครู 
ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การศึกษา
มหาบัณฑิต
(การบริหาร
การศึึกษา) 

การงานอาชีพ 6 
ช่ัวโมง  

120.5 
ช่ัวโมง 

59 นางสาวพัชยา นันท
เศรษฐศิร ิ

39 10 ครู 
ชำนาญ
การ 

ศษ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ 9 
ช่ัวโมง 

190.5 
ช่ัวโมง 

60 นางสาวสุวรรณี รักษ์
เกลี้ยง 

56 27 ครู 
เชี่ยวชาญ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคม 8 
ช่ัวโมง 

81.5 
ช่ัวโมง 



๗ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
61 นางชุติมา สมรรคจันทร์ 41 17 ครู 

ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 8 
ช่ัวโมง 

99 
ช่ัวโมง 

62 นายสมหมาย ชูจินดา 48 3 คร ู ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 8 
ช่ัวโมง 

111 
ช่ัวโมง 

63 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งรัตน ์ 37 8 คร ู กศ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4 
ช่ัวโมง 

134 
ช่ัวโมง 

 
 
 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่อน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู/้
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโม
ง/

สัปดา
ห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นายสิทธิโชค  วงศ์
กระจ่าง 

45 10 พธ.บ. พุทธ
จิตวิทยา 

สังคมศึกษา/
ป.1 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

6 
ช่ัวโมง 

63 ช่ัวโมง 

๒ นางพวงรัตน ์ 
สุวรรณเลื่อน 

4 10 ค.บ. ธุรกิจศึกษา สังคมศึกษา/
ป.2 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

6 
ช่ัวโมง 

72 ช่ัวโมง 

3 นายมนตรี  ยี่สุ่น 49 10 ศศ.ม. นโยบายและ
แผน 

สังคมศึกษา/
ป.6 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

6 
ช่ัวโมง 

66 ช่ัวโมง 

4 นายดำรงศักดิ์  เกิด
ช่ืน 

46 10 พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ป.4 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

6 
ช่ัวโมง 

81 ช่ัวโมง 

5 นางสุทธิรัตน ์หนู
มาก 

35 10 ศศ.บ. ภาษาจีน
เพื่อการ
สื่อสาร 

ภาษาต่าง   
ประเทศ/ป.6 

งบเทศบาล 
นครหาดใหญ ่

6 
ช่ัวโมง 

84 ช่ัวโมง 

6 นางบุปผา  ไชย
ชนะ 

39 10 ศศ.บ. พัฒนาสังคม ภาษาต่าง 
ประเทศ/ป.5 

งบเทศบาล 
นครหาดใหญ ่

6 
ช่ัวโมง 

127 
ช่ัวโมง 

7 นายดุสด ี   เจือ
จันทร์ 

49 9 พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ป.3 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

6 
ช่ัวโมง 

105 
ช่ัวโมง 

8 น.ส.อิสรีย์  พงค์
ทองเมือง 

37 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.
3 

งบเทศบาล 
นครหาดใหญ ่

6 
ช่ัวโมง 

126.5 
ช่ัวโมง 

  

 



๘ 
 

 3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ตำแหน่ง ระดับ

การศึกษา 
สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.ปุญญาณัช  บิน
สมัน 

38 บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

ป.ตร ี คอมพิวเตอร ์ ธุรการ งบกรมส่งเสริมฯ 

๒ น.ส.น้ำทิพย์  หนู
เกต ุ

32 บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

ป.ตร ี การบัญช ี ธุรการ งบกรมส่งเสริมฯ 

3 น.ส.สุชาดา  ทิพย์
โพธิ ์

35 บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

ป.ตร ี การจัดการ ธุรการ งบกรมส่งเสริมฯ 

4 นางวันวิสาข์  รักษ์
นิลวงศ ์

31 บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

ป.ตร ี การจัดการ
ทั่วไป 

ธุรการ งบกรมส่งเสริมฯ 

  
 3.4  สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และระดับการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - - 1 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 3 - 3 

รวม   3 1 4 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 43 20 - 63 
- พนักงานจ้าง (สอน) - 1 7 - 8 

รวม - 44 27 - 71 
3. สายงานสนับสนนุการสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ - 4 - - 4 
- พนักงานจ้างทั่วไป 6 - - - 6 
- ลูกจ้างประจำ  - - -  

รวม 6 4 - - 10 
รวมท้ังสิ้น 6 48 30 1 85 

 



๙ 
 

 
 

 
 

  
  

7.06%

56.47%

35.29%

1.18%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

4.71%

83.53%

11.76%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

สำยงำนกำรสอน

สำยงำนสนับสนุนกำรสอน
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  3.4.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 14 17.95 30 
ภาษาไทย 11 14.10 19 
คณิตศาสตร์ 13 16.66 17 
วิทยาศาสตร์ 11 14.10 19 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 11.54 21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3.84 20 
ศิลปะ 5 6.41 23 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3.84 17 
ภาษาต่างประเทศ 8 10.25 23 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1.28 18 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 78 100.00  

 

 
  

17.95%

14.10%

16.67%
14.10%

11.54%

3.85%

6.41%

3.85%
10.26%

1.28%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

สุขศึกษำและพละศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพ

ภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
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4. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่  28 มิถุนายน 2564) 
4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 1,800 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ (3-4 ขวบ) 4 70 77 147 37 
อ.๒ (4-5 ขวบ) 4 61 40 101 25 
อ.๓ (5-6 ขวบ) 4 59 68 127 32 

รวม 12 190 185 375 31 

ป.๑ 6 93 105 198 33 
ป.๒ 6 133 97 230 38 
ป.๓ 6 151 149 300 50 
ป.๔ 6 136 128 264 44 
ป.๕ 6 100 146 246 41 
ป.๖ 6 84 103 187 31 
รวม 36 697 728 1425 40 

รวมทั้งสิ้น 48 860 913 1800 38 
 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย  7  คน หญิง - คน  รวม จำนวน 7 คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 3๗๕ : 12   เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 1,๔๒๕ : 82 เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2562 -  2564 
 

 

103

119

130

103

117

122

147

101

127

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา 2562- 2564

ปี กศ.2564 ปี กศ.2563 ปี กศ.2562
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290

238

233

213

219

239

227

273

242

243

189

202

198

230

300

264

246

187

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปี กศ.2564 ปี กศ.2563 ปี กศ.2562
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
 

ระดับชั้น 
ที่ประเมิน 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวน
เด็กที่

ประเมิน 

จำนวนเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 

1 2 3 จำนวน ร้อยละ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

อนุบาล 1 
(3 ปี) 

อ.1/1 37 0 0 37 37 3 37 100 
อ.1/2 37 0 2 35 37 2.95 37 100 
อ.1/3 37 0 0 37 37 3 37 100 
อ.1/4 36 0 0 36 36 3 36 100 
รวม 147 0 2 145 147 2.99 147 100 

ร้อยละ 100 0 1.36 98.64 100     
อนุบาล 2 

(4 ปี) 
อ.2/1 27 0 0 27 27 3 27 100 
อ.2/2 26 0 0 27 26 3 26 100 
อ.2/3 25 0 0 25 25 3 25 100 
อ.2/4 24 0 0 24 24 3 24 100 
รวม 102 0 0 102 102 3 102 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100    
อนุบาล 3 

(5 ปี) 
อ.3/1 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/2 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/3 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/4 32 0 0 32 32 3 32 100 
รวม 128 0 0 128 128 3 128 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100     
รวมระดับชั้น 377 0 2 375 377 2.99 377 100 
รวมร้อยละ 100 0 0.53 99.47 100    
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99.47

0.53

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2 (พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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   5.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ   
 

 
ระดับชั้น 
ที่ประเมิน 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวน
เด็กที่

ประเมิน 

จำนวนเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 

1 2 3 จำนวน ร้อยละ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

อนุบาล 1 
(3 ปี) 

อ.1/1 37 0 0 37 37 3 37 100 
อ.1/2 37 0 5 32 37 2.86 37 100 
อ.1/3 37 0 1 36 37 2.97 37 100 
อ.1/4 36 0 0 36 36 3 36 100 
รวม 147 0 6 141 147 2.96 147 100 

ร้อยละ 100 0 4.08 95.92 100     
อนุบาล 2 

(4 ปี) 
อ.2/1 27 0 0 27 27 3 27 100 
อ.2/2 26 0 0 26 26 3 26 100 
อ.2/3 25 0 0 25 25 3 25 100 
อ.2/4 24 0 0 24 24 3 24 100 
รวม 102 0 0 102 102 3 102 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100     
อนุบาล 3 

(5 ปี) 
อ.3/1 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/2 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/3 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/4 32 0 0 32 32 3 32 100 
รวม 128 0 0 128 128 3 128 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100     
รวมระดับชั้น 377 0 0 6 371 377 2.98 100 
รวมร้อยละ 100 0 1.59 98.41 100    
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98.41

1.59

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2 (พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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 5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม  
 

 
ระดับชั้น 
ที่ประเมิน 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวน
เด็กที่

ประเมิน 

จำนวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 

1 2 3 จำนวน ร้อยละ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

อนุบาล 1 
(3 ปี) 

อ.1/1 37 0 0 37 37 3 37 100 
อ.1/2 37 0 8 29 37 2.78 37 100 
อ.1/3 37 0 1 36 37 2.97 37 100 
อ.1/4 36 0 0 36 36 3 36 100 
รวม 147 0 9 138 147 2.94 147 100 

ร้อยละ 100 0 6.12 93.88 100     
อนุบาล 2 

(4 ปี) 
อ.2/1 27 0 0 27 27 3 27 100 
อ.2/2 26 0 0 26 26 3 26 100 
อ.2/3 25 0 0 25 25 3 25 100 
อ.2/4 24 0 0 24 24 3 24 100 
รวม 102 0 0 102 102 3 102 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100     
อนุบาล 3 

(5 ปี) 
อ.3/1 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/2 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/3 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/4 32 0 0 32 32 3 32 100 
รวม 128 0 0 128 128 3 128 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100     
รวมระดับชั้น 377 0 0 9 368 377 2.98 100 
รวมร้อยละ 100 0 0 2.39 97.61 100    
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97.61

2.39

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2 (พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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  5.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
 

 
ระดับชั้น 
ที่ประเมิน 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวน
เด็กที่

ประเมิน 

จำนวนเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 

1 2 3 จำนวน ร้อยละ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

อนุบาล 1 
(3 ปี) 

อ.1/1 37 0 2 35 37 2.95 37 100 
อ.1/2 37 0 7 30 37 2.81 37 100 
อ.1/3 37 0 1 36 37 2.97 37 100 
อ.1/4 36 0 0 36 36 3 36 100 
รวม 147 0 10 137 147 2.93 147 100 

ร้อยละ 100 0 6.80 93.20 100     
อนุบาล 2 

(4 ปี) 
อ.2/1 27 0 0 27 27 3 27 100 
อ.2/2 26 0 0 26 26 3 26 100 
อ.2/3 25 0 5 20 25 2.80 25 100 
อ.2/4 24 0 0 24 24 3 24 100 
รวม 102 0 5 97 102 2.95 102 100 

ร้อยละ 100 0 4.90 95.10 100     
อนุบาล 3 

(5 ปี) 
อ.3/1 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/2 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/3 32 0 0 32 32 3 32 100 
อ.3/4 32 0 0 32 32 3 32 100 
รวม 128 0 0 128 128 3 128 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100     
รวมระดับชั้น 377 0 0 15 362 377 2.96 100 
รวมร้อยละ 100 0 0 3.98 96.02 100    
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96.02

3.98

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2 (พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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    5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน ร้อยละ

ภาษาไทย 1,428 643 210 212 167 114 38 44 0 1,428 3.28   0.84 1065 74.58 

คณิตศาสตร์ 1,428 779 139 162 89 96 80 83 0 1,428 3.30   0.96 1080 75.63 

วิทยาศาสตร์ 1,428 719 215 180 124 103 40 47 0 1,428 3.36   0.84 1114 78.01 

สังคมศึกษาฯ 1,428 860 219 163 112 63 8 3 0 1,428 3.58   0.62 1242 86.97 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1,428 1009 133 152 130 4 0 0 0 1,428 3.70   0.51 1294 90.62 

ศิลปะ 1,428 631 175 168 162 184 98 10 0 1,428 3.20   0.88 974 68.21 

การงานอาชีพฯ 1,428 1074 110 81 79 37 16 31 0 1,428 3.68   0.68 1265 88.59 

ภาษาต่างประเทศ 1,428 779 154 120 88 125 80 82 0 1,428 3.28   0.98 1053 73.74 

รวม 11,424 6,494 1,355 1,238 951 726 360 300 8,568 3.42  0.95 9,087 79.54 

ร้อยละ 100 56.85 11.86 10.84 8.32 6.36 3.15 2.63 75.00 79.54

กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ผลกำรเรียน

ร้อยละของนักเรียน

ผลการเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 79.54

ผลกำรเรียน
เฉล่ีย S.D.

นักเรียนท่ีได้ 3 ข้ึนไป

ไม่ผ่านการประเมิน (0)

ผ่านเกณฑ์ข้ันต ่า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5) 20.46

79.54

20.46

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัม ท ิ ทางการเรียนร มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับประ มศึกษา

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) ไม่ผ่านการประเมิน (0)
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6. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
 6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ เฉล่ียท้ัง 2 ด้ำน
ระดับโรงเรียน 55.45 49.50 52.47
ระดับจังหวัด 57.01 48.63 52.83

ระดับสังกัด(อปท.ทั้งหมด) 51.67 43.94 47.79
ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80

0.00
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70.00
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90.00

100.00

ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(อปท.ท้ังหมด) ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด(อปท.ท้ังหมด)

ระดับประเทศ
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563– 2564 

ควำมสำมำรถ ผลต่ำงของค่ำเฉล่ียร้อยละ

2563 2564 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ

ด้านภาษา 44.44 55.45 11.01

ด้านค่านวณ 38 49.5 11.50

รวม 41.22 52.47 11.25

ค่ำเฉล่ียร้อยละของปีกำรศึกษำ

44.44
38

41.22

55.45
49.5

52.47

0

10

20

30

40

50

60

ด้านภาษา ด้านค านวณ รวม

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

2563 2564

 
 

+ 

+ 

+ 
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๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 49.42 34.84 32.26 37.42 

ระดับจังหวัด 49.75 36.95 33.53 39.21 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 49.10 35.62 33.48 38.05 

ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 

 

 
  

46.04

30.96

34.16

28.25

50.05

34.10
36.47 35.58

47.11

30.29

33.95
31.81

49.07

32.90
35.55 34.42

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                         
ระหว่างปีการศึกษา 2563– 2564 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ผลต่างของร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 54.43 49.42 -5.01 

คณิตศาสตร์ 28.02 34.84 +6.82 

วิทยาศาสตร์ 36.40 32.26 -4.14 

ภาษาอังกฤษ 39.82 37.42 -2.40 

 

 
  

54.43

28.02

36.4

39.82

49.42

34.84

32.26

37.42

0 10 20 30 40 50 60

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563
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8.  ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  
 

 ที ่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

1,437 79.61 

๒. จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,805 100 

๓. จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 7 0.39 
๔. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 179 9.92 
๕. จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน - - 
๘. จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙. จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - - 

๑๐. จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 128 7.09 
                                          ประถมศึกษา 188 10.42 

  
 
9. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

ที ่ รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน 3 หลัง 
๒. อาคารประกอบ 2 หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. สนามเด็กเล่น 2 สนาม 
๕. สนามกีฬา 1 สนาม 
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10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
10.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีร้านค้าขายของ และบ้านเรือนรอบโรงเรียน  

มีประชากรประมาณ  1,164  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย ร้านค้า อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ รับจ้างและค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือประเพณีลากพระ  และทำบุญสารทเดือนสิบ 

10.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย อาชีพหลัก คือรับจ้างและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 46,000 บาท ต่อปี 

10.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาส  ทางโรงเรียนและชุมชนให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
ข้อจำกัด  ถนนใหญ่ติดกับโรงเรียนมากเกินไป  ทำให้การจราจร มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปมา ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน  เกิดปัญหาบ่อยครั้งเก่ียวกับอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการการ
รักษาและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลให้ความสะดวกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเวลาเช้าช่วงก่อนเข้าเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 

๑1.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาล  ๒  (บ้านหาดใหญ่ ) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖0 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 ๑1.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย   

โรงเร ียนเทศบาล ๒ (บ ้านหาดใหญ่) จ ัดการศึกษาให้ก ับเด ็กปฐมวัย(อนุบาล)  โดยแบ่งออกเป็น 
3  ระดับคือ 

1. ปฐมวัย  (อนุบาล)  ปีที่  1 อายุ  ๓-4 ปี 
2. ปฐมวัย  (อนุบาล)  ปีที่  2 อายุ  ๔-5 ปี 
3. ปฐมวัย  (อนุบาล)  ปีที่  3 อายุ  ๕-6 ปี 
เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) จัด 2 ภาคเรียนต่อ 1 ปี

การศึกษา หรือ  200 วัน : 1 ปีการศึกษา  ในแต่ละวันจะใช้เวลา  5-6  ชั่วโมง  โดยประมาณ 
ตารางกำหนดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล)  ปีท่ี 1-3  

กิจกรรม ปฐมวัย (อนุบาล) 
ปีท่ี  1  

ปฐมวัย (อนุบาล) 
ปีท่ี  2 

ปฐมวัย (อนุบาล) 
ปีท่ี  3 

1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
     (กิจกรรมในวงกลม) 
3.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4.  กิจกรรมเสรี 
5.  กิจกรรมกลางแจ้ง 
6.  เกมการศึกษา 

66  ชั่วโมง/ปี 
100  ชั่วโมง/ปี 

 
100  ชั่วโมง/ปี 
66  ชั่วโมง/ปี 

100  ชั่วโมง/ปี 
66  ชั่วโมง/ปี 

66  ชั่วโมง/ปี 
100  ชั่วโมง/ปี 

 
100  ชั่วโมง/ปี 
66  ชั่วโมง/ปี 

100  ชั่วโมง/ปี 
66  ชั่วโมง/ปี 

66  ชั่วโมง/ปี 
100  ชั่วโมง/ปี 

 
100  ชั่วโมง/ปี 
66  ชั่วโมง/ปี 

100  ชั่วโมง/ปี 
66  ชั่วโมง/ปี 
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หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
(อายุ 3-6 ปี) 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 

1-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

แรกรับประทับใจ 
เด็กดีมีวินัย 
อวัยวะและการดูรักษา 
กินดี อยู่ดี มีสุข 
ขยับกายสบายชีวา 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
หนูน้อยนักสัมผัส 
หนูน้อยน่ารัก 
หนูทำได้ 
บ้านแสนสุข 
ครอบครัวสุขสันต์ 

 
 
 
 
 
 
ธรรมชาติรอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

บ้านเรือนเคียงกัน 
โรงเรียนของฉัน 
ชุมชนน่าอยู่ 
จังหวัดของเรา 
อาชีพในฝัน 
สมาชิกประเทศอาเซียน 
บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน 
สิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ฤดูหรรษา 
กลางวัน กลางคืน 
สัตว์โลกน่ารัก 
ต้นไม้แสนรัก 
โลกของแมลง 
ผัก ผลไม้ 
ข้าวมหัศจรรย์ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
เรารักประเทศไทย 
ปลอดภัยในยานพาหนะ 
สาระแห่งสีสัน 
สร้างฝันนักคิด 
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
การสื่อสารไร้พรมแดน 
ท่องแดนอาเซียน 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ 
36 
37 
38 
39 

เรียนรู้วัฒนธรรม 
ผู้นำพอเพียง 
หนูน้อยตาวิเศษ 
………………………… (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 
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 ๑1.2  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ปี สัปดาห์ ปี สัปดาห์ ปี สัปดาห์ ปี สัปดาห์ ปี สัปดาห์ ปี สัปดาห์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้             
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ ๕ ๑๖๐ ๔ ๑๖๐ ๔ ๑๖๐ ๔ 

    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ ๕ ๑๖๐ ๔ ๑๖๐ ๔ ๑๖๐ ๔ 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     -  วิทยาศาสตร์ 
     -  วิทยาการคำนวณ 

(๑๒๐) 
๘๐ 
๔๐ 

(๓) 
๒ 
๑ 

(๑๒๐) 
๘๐ 
๔๐ 

(๓) 
๒ 
๑ 

(๑๒๐) 
๘๐ 
๔๐ 

(๓) 
๒ 
๑ 

(๑๒๐) 
๘๐ 
๔๐ 

(๓) 
๒ 
๑ 

(๑๒๐) 
๘๐ 
๔๐ 

(๓) 
๒ 
๑ 

(๑๒๐) 
๘๐ 
๔๐ 

(๓) 
๒ 
๑ 

    สังคมศึกษา  ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
    -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนินชวีิต   
    - เศรษฐศาสตร์ 
    - ภูมิศาสตร์ 

(120) 
 

๔๐ 
 

80 

(3) 
 

๑ 
 

2 

(12๐) 
 

๔๐ 
 

80 

(3) 
 

๑ 
 

2 

(12๐) 
 

๔๐ 
 

80 

(3) 
 

๑ 
 

2 

(12๐) 
 

๔๐ 
 

80 

(3) 
 

๑ 
 

2 

(12๐) 
 

๔๐ 
 

80 

(3) 
 

๑ 
 

2 

(120) 
 

๔๐ 
 

80 

(3) 
 

๑ 
 

2 

    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ 
    ศิลปะ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ 
    ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 920 ๒3 920 ๒3 920 ๒3 880 ๒2 880 ๒2 880 ๒2 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    -  กิจกรรมแนะแนว 
      กิจกรรมนกเรียน 
      - กิจกรรมชมรม 
      - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
      - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

 
๔๐ 

(80) 
40 

 
40 

 
๑ 
(2) 
1 
 

1 

 
๔๐ 
(80) 
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๔๐ 
(80) 
40 

 
40 
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 ๔๐ 
(80) 
40 

 
40 

 

 
1 
(2) 
1 
 

1 

 
 ๔๐ 
(80) 

  40 
   
40 

 
1 
(2) 
1 
 

1 

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ 
 รายวิชาเพิ่มเติม             
    คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ 
    หน้าทีพ่ลเมือง ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ 
    ภาษาจีน - - - - ๔๐ ๑ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

รวมเวลา รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๑๒๐ ๓ 160 4 160 4 160 4 
 กิจกรรมเพิ่มเตมิตามจุดเน้น             
    กิจกรรมรักการอา่น ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ - - - - - - - - 
    กิจกรรมโฮมรูมคุณธรรม ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ 
รวมเวลา กิจกรรมเพิ่มเติมตามจดุเน้น  80 2 80 2  40 1 40 1 40 1  40 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง 

๓๐ 
ชั่วโมง 

๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง 

๓๐ 
ชั่วโมง 

๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง 

๓๐ 
ชั่วโมง 

๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง 

๓๐ 
ชั่วโมง 

๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง 

๓๐ 
ชั่วโมง 

๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง 

๓๐ 
ชั่วโมง 

*หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมหนา้ที่พลเมืองให้บูรณาการการเรียนรู้ในชั่วโมงเดียวกันกับสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 



๓๒ 
 

๑2.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑2.๑ ห้องสมดุ 

 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 60 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน ๕,๕๕๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบมือ Manual มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน    
1 เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย 380 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 21.78  ของนักเรียนทั้งหมด มี
การให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 15 คน ต่อปี  
 

๑2.๒ ห้องปฏิบัติการ  มีทั้งหมด 7 ห้อง จำแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน 2 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน 4 ห้อง 
3) ห้องศิลปะ             จำนวน 1 ห้อง 
4) ห้องอริยะ     จำนวน 1 ห้อง 
5) ห้องศาสนา     จำนวน 1 ห้อง 

 

๑2.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด จำนวน 95 เครื่อง จำแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน 80 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน 80 เครื่อง 
       โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย  ๔๒๐ คน  ต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๗๙ ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน)  จำนวน 15 เครื่อง 
 

12.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
6 
7 

ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนคู่ขนาน 
ห้องสมุด 
ห้องโค๊ดดิ้ง หุ่นยนต์ 
ลานบัว 
ห้องคหกรรม (ลานเครื่องดื่ม-เบเกอรี่) 
 

10 
20 
10 
20 
20 
10 
5 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๑2.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ 
วัดหาดใหญ่ใน 
สวนชีวาสุข สวนสาธารณะหาดใหญ่ 
ลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ 

1,085 
30 
1 
1 
2 

 
๑2.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 
 

นางพร  ดำสุกใส 
นางพร  ดำสุขใส 
ผศ.ดร.ดนุชา ปนคำ 
 
 
ดร.วัชระ  จันทรัตน์ 
 
ดร.วัชระ  จันทรัตน์ 
 
 
ดร.ครรชิต มนูญผล 
 
เจ้าหน้าทีส่ำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 
นางสาวสุวรรณี รักษ์เกลี้ยง 
นักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 
 
นายจุลินทิพย์  พุทธวงศ์ และคณะ 

เพลงกล่อมเด็กถ่ินใต้ 
ภาษาถ่ินภาษาใต้ 
การพัฒนาศักยภาพครูสู่ Thailand 4.0 
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน) 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
การเตรียมความพร้อมหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สู่
การจัดการเรียนฐานสมรรถนะ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
การฝึกเพ่ือเรียนรู้วิธีการตรวจ atk ที่
ถูกต้อง 
การทำขนมคุ้กก้ีและเค้กกล้วยหอม 
สารเสพติด และเรื่องวัยเรียนเปลี่ยนนิสัย
ป้องกันภัยโควิด 
การพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ Home Based Learning 
หลักการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะคิดเชิง
เหตุ-ผล 
การสร้างสื่อผสมในการสอนออนไลน์ผ่าน
Zoom Conferrence 

1 
1 
2 
 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

2 
 



๓๔ 
 

๑3.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 13.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา 
 

รับใบประกาศรับรองการผ่านมาตรฐานเป็น
สถานศึกษาท่ีสะอาด ปลอดภัย มีการ
ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย 
วันที่ 2๔ พฤษภาคม 256๔ 

กรมอนามัย 

 โล่รางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 
๒ ในการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Moral Development School : 
MDS)" ประจำปี ๒๕๖๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหาร  -  
ครู  
นางวันดี เหล่าสุวรรณ 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น กลุ่ม
พนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบโดย พล.ต.ท.สาคร ทอง
มุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

นางวาสนา ผาสุข โล่ประกาศเกียรติคุณเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข 
ประเภทครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (รุ่น ๑๐) เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งทำพิธีมอบผ่าน
ระบบ Zoom โดย ท่านตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 
๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบุณยเกต ุ
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียน 
ด.ช.ณิชกุล พุฒรุท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการเข้า
ร่วมแข่งขันฟุตบอล SAT Football 
Thailand Championship 2021 แชมป์
ชนแชมป์ รุ่น U-8 ชิงถ้วยผู้วา่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย 

ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 



๓๕ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ช.กันต์ธสิทธิ์ คล้ายหิรัญ รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอล รายการ ZD77 SPORT JUNIOR 
CUP รุ่นอายุ ๑๑ ปี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๕ ณ สนาม อา.โอ สเตเดี่ยม จังหวัด
สงขลา 

 

ด.ช.ณิชกุล พุฒรุท รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากการเข้าร่วม
แข่งขันฟุตบอล รายการ ZD 77
SPORTSUBLIMATION. JUNIOR CUP รุ่น
อายุ ๙ ปี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ 
สนาม อา.โอ สเตเดี่ยม จังหวัดสงขลา 

 

ด.ญ.วริศรา นุ้ยสุข รางวัลสอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ ๑ วิชา
ภาษาไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๘๒ 
คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จำนวน ๑,๐๐๐ บาทจากการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ YORWOR PRE-
TEST ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ด.ญ.ธีร์ธาดา เรืองโรจน ์ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๓ ปี 
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
จาก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี 
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในการร่วม
แข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ 
"หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ" โครงการจัด
กิจกรรมในหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระ
เกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ด.ญ.ณกัญญา แซ่ลิ่ม  
ด.ญ.ฉัตรชนก กิมหิ้น 
ด.ญ.ชฎาทิพท์ จันทรโชติ 
ด.ญ.ณัฐณิชา นวลรักษ์ 
ด.ญ.ณิชมน ระเบียบ 
ด.ญ.ปวิชญาดา ยศถาวรีย์ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ๔ เส้า 
๔ จังหวัด ประเภททีมหญิง รุ่นอาย ุ๑๒ ปี 
รับถ้วยรางวัลจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา หาดใหญ่                
เขต ๑ ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้     
(พรุค้างคาว) 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา หาดใหญ่ เขต ๑ 

ด.ช.กันต์ธสิทธิ์ คล้ายหิรัญ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รายการ 
OFF SIDE CUP รุ่นอายุ ๑๑ ปี เมื่อวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนบ้าน

 



๓๖ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ร่มโพธิ์ไทร ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง 

ด.ช.กันต์ธสิทธิ์ คล้ายหิรัญ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รายการ
ช้างน้อยพลัส ครั้งที่ ๒ รุ่นอายุ ๑๑ ปี เมื่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหญ้า
เทียมเทพวรรณ์ บ้านไร่ตก อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

 

ด.ช.ธธีัช เซซัง  
ด.ช.คุณัชญ์ สมัครพงศ์  
ด.ช.รังสิมันต์ แก้วน้อย  
ด.ญ.ชรัลญา ผลทวี  
ด.ช.นฤบดินทร์ มูเก็ม  
ด.ญ.ธีร์ธาดา เรืองโรจน์  

รางวัล "Judges Awards Rookie 
Inspiration Award" จากการเข้าร่วม
แข่งขัน FIRST LEGO League Thailand 
Online 2021/22 ในรายการ FLL 
Challenge หัวข้อการแข่งขัน CARGO 
CONNECT รุ่นอายรุะหว่าง ๙-๑๖ ปี 
แข่งขันแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 

บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ด.ญ.ศิขริน วิทยา รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลนักกีฬา
ยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน GH Bank เท
ควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ ๙-
๑๐ ปี หญิง ระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬา
แห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

GH Bank เทควันโดแห่ง
ประเทศไทย 

 
๑3.2 โครงการ/ก ิจกรรมพิเศษ ท ี ่ดำเน ินการตามนโยบายชาต ิ นโยบายกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ได้แก่  

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

๑4.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2563 
14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    ดี    ดีมาก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดมีาก 
มาตรฐานที ่๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก ดมีาก 
มาตรฐานที ่๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดมีาก 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
โดยการสื่อสารและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีต่อกัน 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    สถานศึกษาควรเพ่ิมอัตรากำลังครูระดับปฐมวัย ให้
มีจำนวนเหมาะสมกับเด็กและจัดให้มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์   

คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    
   ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมที่
หลากหลายและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้ตาม
คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ 

 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    

ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้เด็กมี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการทางการ
เรียน   

 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
    เด็กมีวินัยในการเข้าแถวและการจัดเก็บของเล่น
เข้าท่ีเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการแบ่งปัน                   
และการออม 

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    เด็กควรเพิ่มทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์  
การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติสัมพันธ์ และ 
การคิดอย่างมีเหตุผล 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 ๑. สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก 
 2. ครูได้ร ับการพัฒนาตนเองเพื ่อให้เด ็กมีความสามารถด้านการคิด ว ิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                   
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
 3.  เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
 
 

✓ 



๓๘ 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 ๑. สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก 
 2. จัดโครงการอบรมพัฒนาครูเรื่องเทคนิคการสอน 
 3. จัดกิจกรรม/โครงการที่เพ่ิมทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. อัตรากำลังครูระดับปฐมวัย ให้มีจำนวนเหมาะสมกับเด็ก  

 2.  งบประมาณในการจัดระบบเทคโนโลยี และการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ 

 3.  งบประมาณในเข้ารับการพัฒนา อบรม ศึกษาดูงาน 
 

14.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  กำลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ด ี
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
   ผู ้เร ียนมีสุขภาพร่างกายที ่แข็งแรง มีคุณธรรม
จร ิยธรรมและค่าน ิยมที ่พ ึงประสงค์ ม ีส ่วนร ่วม              
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น 
ดำรงตนอย ่างม ีความส ุขตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 คุณภาพของผู้เรียน 
    1. การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้น  
    2.การยกผลสัมฤทธิ์การประเมินผลการทดสอบ
ระดับชาติ ให้สูงยิ่งขึ้น 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    สถานศึกษานำภูมิป ัญญาท้องถิ ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    เปิดโอกาสให้ผ ู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องได้ม ีส ่วนร ่วม               
ในการกำหนดว ิส ัยทัศน์และพันธกิจ และจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง  และ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
    1.สื่อนวัตกรรมควรมีความหลากหลายและ
สามารถนำเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ได้ 
    2. จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

 
 

✓ 



๓๙ 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดให้มากขึ้น  และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ให้มีจำนวน
มากขึ้น และให้มีผลการการทดสอบระดับชาติให้สูงยิ่งขึ้น 
 3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 4. ครูควรมีสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายและสามารถนำเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ได้ 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1. จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ได้แก่ โครงการเสริมศักยภาพผู้เรียน  O-NET 
โครงการรักการอ่าน  
 2. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู เช่น โครงการประกวดสื่อนวัตกรรม การใช้
เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. อัตรากำลังของผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ครู  (สาขาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) และบุคลากรสนับสนุน (นักการภารโรง  แม่ครัวประกอบอาหาร) 
 2.  งบประมาณในการจัดระบบเทคโนโลยี และการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ 
 3.  งบประมาณในเข้ารับการพัฒนา อบรม ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

15.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
๑5.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๓๕.๐๐ ๒๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ที ่เน้นเด็กเป็น

สำคัญ 
๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจ ุดเน ้นและจ ุดเด ่นท ี ่ส ่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื ่อส ่งเสร ิมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๓๒ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๒.๓๒ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

 ๑5.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๔๐ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ ต้น

สังกัด         
๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการดำเน ินงานโครงการพิเศษเพ ื ่อส ่งเสร ิมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๙.๑๕ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๗๙.๑๕ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
 
16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 16.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ฝ่าย  โดยแบ่งเป็น ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครองและอาคารสถานที่ และฝ่ายบริการ 
 ผู ้บริหารสถานศึกษาได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดย  ให้ครู  บุคลากร  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาหรือมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการ P  D  C  A   
 
 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    
 
 
 
 

- งานพัฒนาอาคารและ
สถานที่ 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานซ่อมบำรุง 
 

- งานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานผลิตสื่อและใช้สื่อ 
การเรียนการสอน 
- งานนิเทศภายใน 
- งานวจิัยในชั้นเรียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานสอนซ่อมเสริม 
-งานพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 
-งานส่งเสริมการอ่านออกเขียน
ได้ให้แก่นักเรียน 
- งานเกณฑ์เด็กในวัยเขา้เรียน 

- งานแผนงานและนโยบาย 
- งานธุรการการเงิน 
- งานตรวจสอบและ
ควบคุมภายในสถานศึกษา 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

- งานบุคคล 
-งานพัฒนาศักยภาพ 
บุคลกรและวินัย 
ข้าราชการ 
-งานทะเบียนประวัต ิ
การเลื่อนวิทยฐานะคร ู
- งานสร้างและบำรุง 
ขวัญบุคลากร 
 

ประกันคณุภาพ 

นักเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยบรหิำรงำนวิชำกำร 

รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยบรหิำร 

รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยบริกำร 

- งานกิจการนักเรียน 
- งานบริการด้านสุขภาพ
อนามัย 
- งานบริการอาหาร
กลางวันและโภชนาการ 
- งานแนะแนว 
- งานบริการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนและทุน 
- งานบริการโสตทัศนศึกษา 
- งานบริการอาหารเสริม 
(นม) 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- งานฝ่ายปกครอง 

- สัมพันธ์ชุมชน 
- ดูแลประสานงานกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครอง 
นักเรียน 
- งานบำเพ็ญกุศลศพ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ ์

หัวหน้ำงำนวิชำกำร หัวหน้ำงำนบริหำร หัวหน้ำงำนบุคลำกร หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที  หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน หัวหน้ำงำนสัมพันธ์ชุมชน 
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รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยปกครอง 



 16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ใฝ่เร ียน  ใฝ่ร ู ้ค ู ่ค ุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษา  รู ้ค ุณค่าประเพณีวัฒนธรรมไทย  

บรรยากาศเอ้ือให้น่าอยู่  จัดการเรียนรู้คู่ชุมชน 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา                       
2.  พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้           
3.  พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์      
4.  พัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา         
5.  พัฒนาการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม                                   
6.  พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน          

     
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา            

1.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบงานธุรการ/การเงิน/
พัสดุ 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่     
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน  
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ      
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ                                                      

- งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานวิชาการ 
- งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้                                

2.1 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครแูละบุคลากร          

- งานวิชาการ 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานบุคลากร 

3. ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรม  

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

- งานกิจกรรมนักเรียน 
 
- งานวิชาการ 
- งานกิจการนักเรียน 
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๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน
และระเบียบวินัยแกน่ักเรียน 

- งานกิจกรรมนักเรียน 
 

4. ยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
สู่สถานศึกษา       

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  

4.2 กลยุทธ์การพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม                           
 

 

- งานกิจการนักเรียน 
- งานอาคารสถานที่ 
 

5. ยุทธศาสตร์ 
การสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

5.1 กลยุทธ์การพัฒนากิจกรรมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม 
 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ 
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

6.1 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์            

- งานสัมพันธ์ชุมชน 
 
- งานประชาสัมพันธ์            

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วน

ร่วม 
3.   น ักเร ียนได ้ร ับการส ่งเสร ิมและพัฒนาตามศักยภาพอย ่างม ีค ุณภาพและได ้มาตรฐาน                          

ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
4.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์                   
5.  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
6.  นักเรียนมีจิตสำนึกและค่านิยมแห่งความดีงามในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
7.  การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชุมชน 
8. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ    
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เป็นคนดี  มีจริยธรรมงดงาม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ใส่ใจสุขภาพ 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

1.1 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 
 

รวม 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๓  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 
 

รวม 
ระดับ 

คุณภาพ 

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   3 8 ดีมาก 
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   3 ดีมาก 
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   2 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ๒ ๙ ดี 
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ดีมาก 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/  คุณสมบัติเหมาะสม  

๓ ดีมาก 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จำนวนเด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ  

๑ ผ่าน
เกณฑ์ขั้น

ต่ำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   ๒  ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ๓ ๑๗ ดีมาก 
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ๒ ดี 
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

๓ ดีมาก 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

๒ ดี 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสม
กับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

๒ ดี 

 



๔๖ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ๓  ดีมาก 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย   

๒ 
ดี 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ 

๑ 
ผ่านเกณฑ์

ขั้นต่ำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

๓  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 
 

รวม 
ระดับ 

คุณภาพ 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ
ดูแล การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

๓ ๒๐ ดีมาก 

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี 
และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

๓ ดีมาก 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

๓ ดีมาก 

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน  ๒ ดี 
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

๓ ดีมาก 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร  น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

๓ ดีมาก 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก
ทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓ ๑๒ ดีมาก 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ๓ ดีมาก 
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓ ดีมาก 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 1 มีคะแนนรวม ๖๖    คะแนน 
มาตรฐานดานที่ 1 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =   คะแนนรวม x 100 

                                                78 
๘๔.๖๒ 

มาตรฐานด้านที่ 1 มีจำนวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง ๑       ข้อ 



๔๗ 
 

 สรุประดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ ๑   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
 สถานศึกษาได้วางแผนดำเนินงานโดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา และจัดรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินการการจัดการศึกษา ทำเอกสาร
เพ่ือให้สอดคล้องกับแต่ละตัวบ่งชี้โดยมอบหมายงานตามความถนัดของครูแต่ละบุคคล 
 วิธีดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการนำระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดรูปแบบการบริหาร BAN HATYAI MODEL และการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จัดประชุมครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของสถานศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีไปปฏิบัติผ่านกิจกรรม โครงการตามกรอบระยะเวลา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  นำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมาบูรณาการปรับใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ เช่น 
โครงงานผักมหัศจรรย์ โครงงานแผ่นรองปั้นกันเลอะ เป็นต้น มีการจัดการการเรียนสอนแบบบรูณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานกิจกรรมของระดับชั้นปฐมวัย เรื่องการเลี้ยงกบ   
              สถานศึกษา จัดอบรมครูและบุคลากรแบบออนไลน์ของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่จัด
ขึ้น ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพ และครู
นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และประเมินพัฒนาการเด็ก สถานศึกษาจัดครูผู้สอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยจัดครูตรงสาขา
วิชาเอกปฐมวัย และมีประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัย จำนวนครูที่สอนมีเพียงพอต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ  
สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  อย่าง
น้อย 2 เข็ม เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและเด็กจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)   
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ แบบเรียน On Line
ผ่านโปรแกรม Zoom แบบ On Demand โดยครูผู ้สอนอัดคลิปการสอนส่งห้องเรียนออนไลน์ ท.๒  และแบบ                        
On Hand โดยครูผู้สอนจัดทำเอกสารการสอนให้สำหรับเด็กที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เพื่อพัฒนาให้เด็กได้
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา สถานศึกษามีการใช้มาตรการป้องกัน
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  โดยผู้ปกครองที่มารับเอกสาร On Hand รับอาหารเสริม 
(นม) รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รับหน้ากากอนามัย รับเจลล้างมือ ที่โรงเรียน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยของครู  
บุคลากรและผู้ปกครอง 

สถานศึกษาจัดให้มีการชั ่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพช่องปาก โดยผู ้ปกครอง ภาคเรียนละ                
2 ครั้ง โดยครูนำข้อมูลที่ได้มากรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมโภชนาการ ซึ่งเป็นแบบสรุปภาวะโภชนาการ น้ำหนัก-



๔๘ 
 

ส่วนสูง กรมอนามัย มีการรายงานเด็กที่ติดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  ผ่านกลุ่มไลน์โรงเรียนเพื่อเก็บ
ข้อมูลติดตามดูแลเด็ก  

สถานศึกษาจ ัดให ้ม ีการประช ุมผ ู ้ปกครองภาคเร ียนละ 1 คร ั ้ ง เพ ื ่อสร ้างความส ัมพ ันธ ์และ                 
ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM มีการเยี่ยมบ้านแบบ
ออนไลน์ เพื่อติดตามเด็กและช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  
เช่น ปัญหาการเรียนออนไลน์ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมโครงการ จัด
นิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้ผู้ปกครอง เด็กได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงานตลอดปีการศึกษา  
 ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ได้แต่งตั ้งผู ้ประเมินภายในตามมาตรฐานที่ 1  และได้
ดำเนินการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ได้ระดับดีมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ได้ระดับ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ได้ระดับ ดี
มาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ได้ระดับ ดี  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ได้ระดับ ดีมาก และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ได้ระดับ ดีมาก  
 ข้อมูลอ้างอิง  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

1. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
3. บันทึกรายงานการดำเนินงาน/ประชุม 
4. บันทึกการปรับปรุง/แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน 
5. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง 2563) 
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
7. บันทึกการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
8. ระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
๑. แผนผังโครงสร้างและระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒. ข้อมูลบุคลากร/จำนวนผู้เรียน 
๓. แฟ้มประวัติบุคลากร 
๔. บันทึกการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
๕. วุฒิการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
๑. โครงการบำรุง รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ิมเติมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างสายชั้นปฐมวัย 
๒. แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record) 
๓. แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย 
๔. แบบคัดกรอกความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น 
๕. แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัย 
๖. แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพ่ือความปลอดภัย 



๔๙ 
 

๗. แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย 
๘. แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย 
๙. แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคลโดยผู้ปกครอง 
๑๐. แบบประเมินระบบอัคคีภัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
๑. แบบสรุปภาวะโภชนาการ น้ำหนัก-ส่วนสูง กรมอนามัย 
๒. ศูนย์สาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ 
๓. แบบบันทึกการรับวัคซีนโควิด-19 
๔. แบบคัดกรองอาการเจ็บป่วยโรคโควิด-19 รายห้องเรียน 
๕. แบบบันทึกตารางการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำวัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน 
๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
๓. บันทึกการประชุมในสถานศึกษา 
๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียน 
๕. Facebook โรงเรียน/เพจโรงเรียน 

 จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำปี โดยบุคลากรร่วมกันจัดทำโครงการและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี มีการประเมินและ
ปรับปรุงแผน มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) เป็นตัวกำหนดแนวทางการจัด
การศึกษา เพื ่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตามที ่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 กำหนด  

2.สถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยผู้บริหาร หัวหน้า
วิชาการ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยการให้ข้อเสนอแนะ     
ในการบริหารจัดการและภาคเอกชนสนับสนุนทุนการศึกษาและสื่อการสอนให้กับผู้เรียน เช่น สมาคมโรตารี่
หาดใหญ่  กองทุนปันสุข โดยมูลนิธิขนอม-คุณแพรวพราว ดีสร้อย  โครงการหาดใหญ่แชมเปียนส์คัพเพื่อน้อง
โครงการ 3  

จุดที่ควรพัฒนา  
        1.สถานศึกษาควรเพิ่มอัตรากำลังครูปฐมวัยให้มีจำนวนเหมาะสมกับเด็ก มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์   

2.สถานศึกษาจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาเกี ่ยวกับอัคคีภัยในแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดหาครูหรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรม  



๕๐ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก 

๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๓  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยมีการดำเนินงานและประเมินผล  

๓ ๑๕ ดีมาก 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม              
อย่างหลากหลาย 

๓ ดีมาก 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กท่ีเรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

๓ ดีมาก 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

๓ ดีมาก 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผล              
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๒  ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ         
ที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

๓ ๑๒ ดีมาก 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  

๒ ดี 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

๓ ดีมาก 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

๒ ดี 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู                 
ตามกำหนด   
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ดี 
 



๕๑ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

รวม 
ระดับ 

คุณภาพ 

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบ
เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและ
ผลงานที่แตกต่างของเด็ก  

๓ ๑๓ ดีมาก 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ  
การสื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

๒  ดี 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ 
ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

๓  ดีมาก 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 
สถานที่ และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

๓ ดีมาก 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

๒ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

รวม 
ระดับ 

คุณภาพ 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
อย่างสร้างสรรค์  

๒ ๘ ดี 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
ตามความสนใจ และถนัด 

๓ ดีมาก 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ  
 
 
 
 
 
  

๓ ดีมาก 



๕๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน
ขั้นถัดไป 

๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว        
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร  

๓ ๖ ดีมาก 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น
แต่ละข้ัน จนถึง การเป็นผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๓ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 2 มีคะแนนรวม ๕๔   คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 2 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =   คะแนนรวม x 100 

                                                60 
๙๐.๐๐ 

มาตรฐานด้านที่ 2 มีจำนวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง 0      ข้อ 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ 2   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
 สถานศึกษาได้จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย
ในการทำงานตามมาตรฐานที่ 2 โดยมอบหมายงานให้กับแต่ละบุคคล โดยแยกตามตัวบ่งชี้ 
 
 วิธีดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้วางแผนดำเนินงานและได้จัดทำเอกสารเพื ่อให้สอดคล้องกับแต่ ละตัวบ ่งชี้                    
โดยมอบหมายงานตามความถนัดของครูแต่ละบุคคลซึ่งมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่  2 ได้ระดับ ดีมาก 
โดยโรงเรียนมีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 สถานศึกษามีการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยครูได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามสาระการเรียนรู้ 4 สาระ โดยสอดแทรกการจัดประสบการณ์เน้นพัฒนาเด็กโดยกระบวนการ 
(Active Learning) บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   บูรณาการโตไปไม่โกง ให ้สอดคล้องตาม
สภาพแวดล้อมของเด็ก ครอบครัวของเด็ก และบริบทของท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
สาระการเรียนรู้ 4 สาระ โดยกำหนดหน่วยจัดการเรียนรู้จำนวน 36 หน่วย ตลอดปีการศึกษา   มีการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาก่อนการใช้  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
หลังจากที่ได้จัดทำแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากคณะครูปฐมวัยในสายชั้น ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร  
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมินระหว่างการดำเนินการใช้หลักสูตร  เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง  
และมีการประเมินหลังจากการใช้หลักสูตร  
 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย โดยสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กให้อยู่ในสภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจของเด็ก
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  มีความสะอาด ปลอดภัย  ผ่อนคลายให้เด็กได้มีโอกาสตั้งคำถามและค้นหา



๕๓ 
 

คำตอบโดยการสำรวจบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ได้ออกกำลังกายและพักผ่อน  ในพื้นที่สนามเด็กเล่น มีสื่อที่มาจาก
ธรรมชาติรอบๆ โรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมตามวัยของเด็ก   
 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ ด้วยประสาท
สัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น โดยการจัดมุมประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของเด็ก เน้นบูรณาการการเรียนรู้ Active Learning ให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง ผ่าน
กระบวนการเล่นที่เหมาะสมตามวัย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา จัด
ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการเรียนรู้ แบบเรียนปนเล่น ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่
เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย โดยสถานศึกษาได้จัดทำสื่อการสอนด้วยวิธีการจัดทำคลิปการสอนผ่านระบบ 
ZOOM  คุณครูมีการสอนทุกวันแบบบูรณาการและสอดแทรกด้านของคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้สื่อจาก youtube  
และใช้ powerpoint  ที่คุณครูจัดทำขึ้นเองประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้   การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  รวมไปถึงสื่อจากวัสดุธรรมชาติ  สื่อ
จากของจริง สื่อใกล้ตัวเด็ก เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กเสริมสร้างจินตนาการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในระดับปฐมวัย  
 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้
เต็มตามศักยภาพ  โดยการประชุมในสายชั้นอนุบาล รับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการติดตาม ประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  ร่วมกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ประสานงาน
กับผู้ปกครอง  ผ่านโครงการการเยี่ยมบ้าน และรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน รวมถึงการติดตามการรับวัคซีน ชั่ง
น้ำหนักและวัดส่วนสูง  อีกท้ังมีการตรวจเช็คสุขภาพฟัน  และจัดทำเป็นสมุดรายงานประจำตัวเด็กเป็นรายบุคคล  
 ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ   
 สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  โดยมีการติดตาม และบันทึกผล           
การรับวัคซีนของคุณครูและบุคคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงการติดตามการรับวัคซีคของเด็ก ที่มีอายุ             
5-12 ปี  มีโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กในแต่ละภาคเรียน  ผู้ปกครองจะได้พบปะกับคุณครูประจำชั้นเพื่อทำ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน ในเรื่องของพฤติกรรมเด็ก การดูแลและการแก้ไข รวมถึงแนวทาง               
ที่สมควรในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะสม  แนะนำผู้ปกครอง
ด้านการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) และหาแนวทาง
ป้องกันร่วมกัน นอกจากนี้ย ังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่านระบบ ZOOM  มีคลิปการสอน              
ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง  ของเด็กในแต่ละ
ภาคเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามวัยเป็นตัวกำหนด  รวมถึงการประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การทรงตัว การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีในการปฏิบัติกิจกรรม โดยการบันทึกพัฒนาการของเด็กเป็น
รายบุคคลลงในสมุดบันทึกพัฒนาการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาส่งเสริมเด็กในภาพรวมต่อไป  
  ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน
ตามโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้เด็กผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้  



๕๔ 
 

และจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิด         
ตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา มีจินตนาการ มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดเห็น  และ
ผลงานที่แตกต่างของเด็ก  จัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่น
ตามมุมประสบการณ์ การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง  เกมการศึกษา ผ่านกิจกรรมบูรณาการตามหน่วย                
การเรียนรู้ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย  ฝึกให้เด็กได้ฟัง  ได้ฝึกพูดสนทนา
ตอบคำถาม การเล่าเรื่องราวและสนทนาในชีวิตประจำวัน  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมี
ประสบบการณ์ทางภาษา  ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน  การอ่านหนังสือประกอบภาพ  การบอกเล่าเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ตรงของเด็ก  การทำกิจกรรมศิลปะ การวาดรูประบายสี การเขียนคำตามภาพ  การชี้ตัวอักษรจาก
ซ้ายไปขวาและการอ่านที่ถูกต้อง  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วยสื่อที่หลากหลายและวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  
โดยสอดแทรกแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นคุณธรรม จริยธรรม  และการมีวินัย จัดกิจกรรม
และประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการคัดเลือก 
"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral 
Development School : MDS)" ประจำปี ๒๕๖๔ 

  ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี   
 ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  โดยจัดโครงการกิจกรรมนิทานส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมวันสำคัญตามเทศกาลต่างๆ โดยสอดแทรกลงในกิจกรรมการเรียน การสอน ผ่านระบบ ZOOM  
ให้เด็กๆ ได้พูดคุย สนทนาผ่านหน้าจอเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครอง ฝึก
ให้เด็กรู้จักการรอคอย  การใช้คำพูดท่ีสุภาพโดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กที่มีระเบียบ วินัย ด้านการเข้าเรียน
ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ  รางวัลความประพฤติดี  เรียนดี  มีคุณธรรม รวมถึงจัดนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยให้
เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่ก้าวหน้า พัฒนาการในด้าน
ต่างๆ ของเดก็ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล รางวัลความประพฤติดี  เรียนดี  มีคุณธรรม และ
การเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ 
  ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป   
 สถานศึกษามีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในระดับอนุบาล 1  และปรับพื้นฐานการเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จัดโครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อม
ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละชั้น รวมถึงแนวทางที่สมควรในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
 
  ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ได้แต่งตั ้งผู ้ประเมินภายในตามมาตรฐานที่ ๒  และได้
ดำเนินการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ได้ระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ได้ระดับ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ได้ระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ได้ระดับ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ได้ระดับ ดี  และตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ได้ระดับ ดีมาก  
 



๕๕ 
 

 ข้อมูลอ้างอิง  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๔. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 
๕. บันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
๗. แบบบันทึกกิจกรรมประจำวัน 
๘. วิจัยในชั้นเรียน 
๙. ภาพการจัดกิจกรรม 
๑๐.  ตารางนิเทศการสอน 
๑๑.  บันทึกการส่งแผนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
๑. โครงการอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
๒. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 
๓. สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๔. บันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๕. สมุดรายงานประจำตัวเด็กทุกคน 
๖. ภาพการจัดกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 
๔. สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
๕. บันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
๗. วิจัยในชั้นเรียน 
๘. ภาพการจัดกิจกรรม 
๙. ตารางนิเทศการสอน 
๑๐. บันทึกการส่งแผนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น

พลเมืองดี 
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
๔. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 



๕๖ 
 

๕. บันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
๗.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมและภูมิใจในท้องถิ่น) 
๘. ภาพการจัดกิจกรรม 
๙. ตารางนิเทศการสอน 
๑๐. บันทึกการส่งแผนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

  ๑.   หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๒.   แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

๓.   บันทึกหลังการสอน 
๔.   แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 
๕.   สื่อ วัสด ุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
๖.   บันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๗.   สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
๘.   ภาพการจัดกิจกรรม 
๙.   โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๑๐. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 

  จุดเด่น  
  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม         
ที่หลากหลาย สายชั้นอนุบาลจัดกิจกรรมการเรียน การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  มีการใช้สื่อเทคโนโลยี              
ที่ทันสมัย หลากหลาย น่าสนใจ  เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งทางอารมณ์ จิตใจ - สังคม 
สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  
ควรจัดทำโครงการเพิ่มเติมในสายชั้นอนุบาล เช่น โครงการนิทานยามเช้าเพื่อเด็กขยัน และ

โครงการส่งน้องเข้านอนด้วยนิทาน    
 
ข้อเสนอแนะ  

 ควรมีการจัดทำและประเมินเด็กตามเอกสารของคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้
เป็นปัจจุบันครบถ้วน 
 
 



๕๗ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
คะแนนตาม

เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ๓  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

๓.๑.๑ ข เด็กมีนำ้หนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมบีันทึกเปน็รายบุคคล ๓ ๘ ดีมาก 
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ๓ ดีมาก 
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   ๓ ๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ตามวัย 

๓ ๖ ดีมาก 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือ ตามวัย 

๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและ ผู้อ่ืนได้สมวัย  

๓ ๙ ดีมาก 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

๓ ดีมาก 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม
ข้อตกลง คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ได้สมวัย 

๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๒  ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

๓ ๑๒ ดีมาก 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ
เปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

๒ ดี 



๕๘ 
 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ๒  ดี 
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ๒  ดี 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย ๓  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ๒ ๑๑ ดี 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร 
การคิด เขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

๓  ดีมาก 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

๓  ดีมาก 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

๓  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย คะแนนตาม
เกณฑ์พิจารณา 

 
รวม 

 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 

๓ ๑๒ ดีมาก 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

๓  ดีมาก 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้
ตามแก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓  ดีมาก 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

๓  ดีมาก 
 
 

มาตรฐานด้านที่ 3  ข มีคะแนนรวม   ๖๑     คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =   คะแนนรวม x 100 
                                                66 

๙๒.๔๒ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีจำนวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ๐        ข้อ 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ 3   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
 สถานศึกษาได้วางแผนดำเนินงาน  โดยให้ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้จำนวน ๓๖  หน่วยการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๕๙ 
 

นำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปดำเนินการ เพื่อให้เด็ก             
มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประเมินพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน และนำผลการประเมิน           
มาสรุปผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 วิธีดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินงานและได้จัดทำเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละตัวบ่งชี้   โดยมอบหมาย
งานตามความถนัดของครูแต่ละบุคคลซึ่งมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ได้ระดับ ดีมาก   โดยสถานศึกษา         
มีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย โดยการแจกอาหารเสริม(นม)  และเงิน
สนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันจากรัฐบาล มีการจัดกิจกรรมเรียนสอนให้เด็กแปรงฟันที่ถูกวิธี และออกกำลังกาย
โดยการสอนระบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม ZOOM ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
น้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีการบันทึกเป็นรายบุคคล เด็กมีสุขนิสั ยที่ดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวัย และ เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 เด็กไม่
สามารถมาเรียนแบบ On Site ได้ สถานศึกษาจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ เรียน  On Line 
ผ่านโปรแกรม Zoom แบบ On Demand ครูผู้สอนได้จัดทำคลิปการสอนส่งในห้องเรียนออนไลน์ ท.๒ เรียนจาก
เพจโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) และแบบ On Hand โดยครูผู้สอนได้จัดทำเอกสารการสอนให้กับเด็กที่ไม่
สามารถเรียนออนไลน์ได้ ผู้ปกครองมารับเอกสาร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำ ช่วยเหลือใน
การเรียนหรือทำกิจกรรมของเด็ก และทางโรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom เพื่อชี้แจง 
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก โรงเรียนไดจ้ัดทำแบบประเมิน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การประเมิน และผู้ปกครองส่งผลการประเมินให้ครูประจำชั้น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน อยู่
ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอนโดยใช้ระบบ On Line ผ่านโปรแกรม Zoom รูปแบบ On demand และรูปแบบ On Hand และคลิป
การสอนในห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ให้เด็กได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก  ครูจัดทำแบบประเมิน
เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) ให้ผู ้ปกครองเป็นผู้ประเมิน และส่งผล           
การประเมินมาให้ครูประจำชั้น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรง
ตัวได้ตามวัย เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือและตามวัย อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 
 



๖๐ 
 

 ๓.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอนโดยใช้ระบบ On Line ผ่านโปรแกรม Zoom แบบ On Demand และแบบ On Hand และคลิปการสอน
ในห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ให้เด็กแสดงทางออกและมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมผ่านการเรียนการสอน On Line โปรแกรม Zoom เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ผู้ปกครองที่เด็กไม่ได้เรียนโปรแกรม Zoom ส่งคลิปการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ มาในกลุ่มไลน์ห้องเรียน โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และให้ผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมินโดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทำแบบประเมินให้และผู้ปกครองส่งผลการประเมินมาให้ครูประจำชั้น  ส่งผลให้เด็ก
แสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นใจคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย เด็กมีความสนใจ 
และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งร่วมการเล่นการทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา เด็กสามารถ รอคอย ควบคุม
ตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลงคำนึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
ทำให้อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้ และสร้างสรรค์โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ On Line ผ่านโปรแกรม Zoom แบบ On Demand และแบบ On Hand 
และคลิปการสอนในห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตามหน่วยการเรียนรู้ ๓๖ หน่วย  
๔ สาระการเรียนรู้ นำมาจัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่
เด็ก และให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทำแบบประเมินให้และผู้ปกครองส่งผลการประเมินมา
ให้ครูประจำชั้น ส่งผลให้เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้
สมวัย  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา ได้สมวัย เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่
แสดงออกได้สมวัย เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย อยู่ในระดับ ดี 
 ๓.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื ่อสาร โดยการจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ On Line ผ่านโปรแกรม Zoom แบบ On Demand และแบบ On Hand  และ
คลิปการสอนในห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตามหน่วยการเรียนรู้ ๓๖ หน่วย                    
๔ สาระการเรียนรู้ นำมาจัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือ              
แก่เด็ก และให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทำแบบประเมินและผู้ปกครองส่งผลการประเมินมา
ให้ครูประจำชั้น ส่งผลให้เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย เด็กมีทักษะในการดู
รูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษรการคิดเขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำ ดับ
พัฒนาการ เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยนำไปสู่ การขีดเขียนคำที่คุ้นเคย 
และสนใจ เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยการใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคย           
กับภาษาอ่ืนด้วย อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ On Line โปรแกรม Zoom On Demand  On Hand และ
คลิปการสอนในห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตามหน่วยการเรียนรู้ ๓๖ หน่วย                 



๖๑ 
 

๔ สาระการเรียนรู้ นำมาจัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยมีผู้ปกครองคอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือ           
แก่เด็ก และให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทำแบบประเมินและผู้ปกครองส่งผลการประเมินมา
ให้ครูประจำชั้น ส่งผลให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้สมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวั ย 
เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เด็ก
ภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตะหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ได้แต่งตั ้งผู ้ประเมินภายในตามมาตรฐานที่ 3  และได้
ดำเนินการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ได้ระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ได้ระดับ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ได้ระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ได้ระดับ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ได้ระดับ ดีมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ได้ระดับ ดี  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ได้ระดับ ดี
มาก  และตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ได้ระดับ ดมีาก 
 
       ข้อมูลอ้างอิง  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง  

๑. แบบสรุปภาวะโภชนาการ น้ำหนัก-ส่วนสูง กรมอนามัย 
๒. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 
๓. แบบประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
๔. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๕. คลิปการสอนในห้องเรียนออนไลน์จากเพจโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
๖. บันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๗. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
๘. โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๙. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการปฐมวัย(กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมและภูมิใจในท้องถิ่น) 
๑๐. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
๑๑. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
๑๒. ภาพการจัดกิจกรรม  
๑๓. ผลงานผู้เรียน 

   
 จุดเด่น  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั ้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด ้านการเคลื ่อนไหว ด้านอารมณ์จ ิตใจ                         
ด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ด้านภาษาและการสื่อสาร และด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด  



๖๒ 
 

 เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  จากการส่งงานผ่านคลิปการเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำคลิปการเรียนของเด็กส่งมาให้
ครูผู้สอนประจำห้องเรียน  
  
 จุดที่ควรพัฒนา  
   เด็กควรเพิ่มทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติ สัมพันธ์ และการคิด
อย่างมีเหตุผล   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม 

 
 
 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๑.๑ บรหิารจดัการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   ดี ดีมาก ✓  
๑.๑.๒ บรหิารหลักสตูรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ดี ดีมาก ✓  
๑.๑.๓ บรหิารจดัการข้อมลูอย่างเป็นระบบ   ดี ดี ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด  ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๒.๑ บรหิารจดัการบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ดี ดี ✓  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผูด้ำเนินกิจการ 
มีคุณวุฒิ/ คณุสมบัตเิหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ✓  

๑.๒.๓ คร/ูผูดู้แลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/  คณุสมบัติเหมาะสม  

ดี ดีมาก ✓  

๑.๒.๔ บรหิารบุคลากรจัดอัตราสว่นของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง
ต่อจำนวนเด็ก ในแตล่ะกลุม่อายุ  

ดี ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำ 

 ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   ดี ด ี ✓  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๓.๑ บรหิารจดัการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเปน็ระบบ  ดีมาก ดีมาก ✓  
๑.๓.๒ โครงสรา้งและตัวอาคารมัน่คง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม           
ที่ปลอดภัย 

ดี ดี ✓  

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

ดี ดีมาก ✓  

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

ดีมาก ดี  ✓ 

๑.๓.๕ จัดใหม้ีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มจีำนวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ดี ดี ✓  

๑.๓.๖ ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดีมาก ดีมาก ✓  
๑.๓.๗ จัดใหม้ีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย   

ดี ดี ✓  

๑.๓.๘ จัดใหม้ีระบบรับเหตุฉุกเฉนิ ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสีย่งของ
พื้นที ่

ดี ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำ 

 ✓ 



๖๔ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและการเรียนรู้ ดีมาก ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสรมิสขุภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ
ดูแล การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

ดีมาก ดีมาก ✓  

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี 
และป้องกัน ควบคุมโรคตดิต่อ 

ดี ดีมาก ✓  

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวตัรประจำวันของเด็ก       
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

ดีมาก ดีมาก ✓  

๑.๔.๔ จัดใหม้ีพื้นท่ี/มมุประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  

ดี ดี ✓  

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ดี ดีมาก ✓  

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง 
ประกอบอาหาร  น้ำดื่มน้ำใช้ กำจดัขยะ สิ่งปฏิกลู และพาหะนำโรค 

ดีมาก ดีมาก ✓  

๑.๔.๗ จัดอุปกรณภ์าชนะและเครือ่งใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก 
ทุกคน      และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

ดีมาก ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนนิงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก ดีมาก ✓  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม/่ผูป้กครอง/ครอบครัว และชุมชน มสี่วนร่วม ดี ดีมาก ✓  
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรยีนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

ดี ดีมาก ✓  

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี ดีมาก ✓  
มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์             
การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก 

ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น ดี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๑.๑ มีแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการดำเนินงานและประเมินผล  

ดี ดีมาก ✓  

๒.๑.๒ จัดพื้นที/่มุมประสบการณก์ารเรยีนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอยา่งหลากหลาย ดี ดีมาก ✓  
๒.๑.๓ จัดกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กท่ีเรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ดี ดีมาก ✓  

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจดัสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

ดี ดีมาก ✓  

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เตม็ตามศักยภาพ 

ดี ดีมาก ✓  



๖๕ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านรา่งกายและดูแลสุขภาพ ดี ดี ✓  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนข้ึนไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ          
ที่เพียงพอ และ ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

ดี ดีมาก ✓  

๒.๒.๒ จัดกจิกรรมให้เด็กไดล้งมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  

ดี ดี ✓  

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปาก เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี ดีมาก ✓  

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจรญิเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทกึผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

ดี ดี ✓  

๒.๒.๕ จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพรา่งกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด   ดี ดี ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญัญา ภาษาและการสื่อสาร ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๓.๑ จัดกจิกรรมส่งเสรมิให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบ
เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและ
ผลงานท่ีแตกตา่งของเด็ก  

ดี ดีมาก ✓  

๒.๓.๒ จัดกจิกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มคีวามหมายต่อเดก็ เพื่อ        
การสื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

ดี ดี ✓  

๒.๓.๓ จัดกจิกรรมปลูกฝังให้เด็กมนีิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เลา่ อ่าน วาด/เขยีน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ 
ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง  

ดี ดีมาก ✓  

๒.๓.๔ จัดใหเ้ด็กมีประสบการณ์เรยีนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานท่ี 
และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ✓  

๒.๓.๕ จัดกจิกรรมและประสบการณ์ดา้นคณติศาสตร์และวิทยาศาสตรเ์บื้องต้น
ตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสั และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดี ดี ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ-สังคม ปลกูฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองด ี

ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จดักจิกรรม    
สร้างเสริม ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแกไ้ขข้อขัดแย้ง          
อย่างสร้างสรรค์  

ดี ดี ✓  

๒.๔.๒ จัดกจิกรรมส่งเสรมิให้เด็กมีความสุข แจม่ใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
ตามความสนใจ และถนัด 

ดี ดีมาก ✓  

๒.๔.๓ จัดกจิกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มวีินัย 
ซื่อสัตย์ รูจ้ักสิทธิ และหน้าที่รับผดิชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   

ดี ดีมาก ✓  



๖๖ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลีย่นผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในข้ันถัดไป ด ี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๕.๑ จัดกจิกรรมกับผู้ปกครองให้เตรยีมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจดักิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็น
มิตร  

ดี ดีมาก ✓  

๒.๕.๒ จัดกจิกรรมส่งเสรมิการปรบัตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นผูเ้รียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ดี ดีมาก ✓  

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ด ี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมสีุขนิสยัที่เหมาะสม  ด ี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ดี ดีมาก ✓  
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดแูลสุขภาพตนเองตามวยั ดี ดีมาก ✓  
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ดี ดี ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ด ี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   ดี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด ี ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลือ่นไหว และทรงตัว
ได้ตามวัย 

ดี ดีมาก ✓  

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา
กับมือ ตามวัย 

ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ด ี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและ ผู้อื่นไดส้มวัย  

ดี ดีมาก ✓  

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น             
การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ดี ดีมาก ✓  

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ทำตามข้อตกลง 
คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรบัตัวเข้ากับสถานการณใ์หม่ไดส้มวัย 

ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ด ี ดี ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกีย่วกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็ก ไดส้มวัย  

ดี ดีมาก ✓  

๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 
จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนท่ี/ระยะ) เวลา ไดส้มวัย 

ดี ดี ✓  

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมเีหตุผล แก้ปญัหาไดส้มวัย ดี ดี ✓  



๖๗ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกไดส้มวัย  ดี ดี ✓  
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมใหส้ำเร็จสมวยั ดี ดีมาก ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ด ี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ดี ดี ✓  
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดรููปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด 
เขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นไดส้มวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ✓  

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่
การขีดเขียนคำที่คุ้นเคย และสนใจ 

ดี ดีมาก ✓  

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวยั โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ดี ดีมาก ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คณุธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ด ี ดีมาก   
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ            
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ดี ดีมาก ✓  

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
และมี ค่านยิมที่พึงประสงค์สมวยั 

ดี ดีมาก ✓  

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทัง้ผู้นำและผู้ตาม
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ดี ดีมาก ✓  

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภมูิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ดี ดีมาก ✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ  ดีมาก 
               ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน คะแนน 

               มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุงรวม                       ๒                        ข้อ 
ระดับคุณภาพ   A ดีมาก 

  B ดี 
 C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 D ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี 
B  ดี ร้อยละ 60 – 79.99 ๑-๗  ข้อ 
C  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ 40 – 59.99              ๘-๑๕ ข้อ 
D  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 40  ๑๖ ข้อขึ้นไป 

จากผลการสรุปอภิปรายดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการการประเมินสรุปว่า  อยู่ใน
ระดับดีมาก  ทั้งนี้เพราะ  

มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
ทั้งนี้  ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand สำหรับผู้เรียนทุกคน 

และ On Line สำหรับผู้เรียนที่มีอุปกรณ์พร้อมและมีความสามารถท่ีเรียนได ้ทำให้ไม่มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แต่
ทางโรงเรียนได้ให้ครูจัดการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้  On Line ผ่านโปรแกรม ZOOM เกี่ยวกับการหนีไฟ             
มีการประเมินผล DSPM โดยให้ผู ้ปกครองเป็นผู ้ประเมินและครูประจำชั ้นเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน                  
ในการสรุปผลพัฒนาการ  นอกจากนี้การบันทึกร่องรอยต่าง ๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ  แบบบันทึกกิจวัตรประจำวัน  แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน  แบบบันทึก                
การตรวจคัดกรองสุขภาพ  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพความสะอาดของฟัน  แบบบันทึกการเจ็บป่วย แบบบันทึก
สรุปผลการปฏิบัติงานเด็กป่วยประจำเดือน  

ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล  ๒ (บ้านหาดใหญ่)  จะดำเนินการจัดทำเอกสาร
ดังกล่าว และจัดโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

 



๖๙ 
 

1.2 ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน สรุป 
ผลการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาที ่๑.๑  ผลสัมฤทธิ์         
ทางวิชาการของผู้เรียน 

     

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

81 86.40 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๑) ผู้เรียนมีผลการอ่านอยู่ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๙๓ 
 

90.55  ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๒) ผู้เรียนมีผลการเขียนอยู่ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๘๒ 79.83  ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๓) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ             
ในการสื่อสาร ระดับดี 

๙๔ 
 

99.58 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๕4 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๕๔ 75.63 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

92 98.15 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
ระดับดี 

๙๐ 97.83 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๒) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ              
ในการแก้ปัญหาระดับดี 

๙๔ 98.46 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

    ๓.๑) ผู้เรียนทุกคน มีชิ้นงาน ไม่น้อยกว่าปี
การศึกษาละ ๒ ชิ้นงาน 

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

๘4 79.13  ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    ๔.๑) ผู้เรียนมีผลการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๘4 79.13  ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 



๗๐ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน สรุป 
ผลการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา   

62 74.44 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๑) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๓ ขึ้นไป 

55 74.58 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๒) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

54 75.63 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๓) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

65 78.01 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๔) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

65 86.97 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๕) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

85 90.62 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๖) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

60 68.21 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๗) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

75 88.59 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๘) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

51 73.74 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.9) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
มีคะแนนเฉลี่ยรวม จากผลการทดสอบ          
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

๔1 38.49  ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ   

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

    ๖.๑) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                 
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

    ๖.๒) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพค้าขาย 

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 
 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน  

✓  ตามเป้าหมาย 
 



๗๑ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน สรุป 
ผลการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒  คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี           
ตามที่สถานศึกษากำหนด   

98 100 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับดี 

98 100 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

    ๒.๑) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม 

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย   

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

    ๓.๑) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม  
พหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม 

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   92 93.47 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 
    ๔.๑) ผู้เรียน มีน้ำหนัก-ส่วนสูง สมส่วน 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๗๐ 73.87 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๔.๒) ผู้เรียน ได้รับการตรวจสุขภาพโดย
ครูประจำชั้น เดือนละครั้ง 

100 100 ✓  ตามเป้าหมาย 

    ๔.๓) ผู้เรียน มีผลการประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อน SDQ ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับปกติ 
ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

๙๘ 
 

100 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๔.๔) ผู้เรียน มีผลการประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อน SDQ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่
ในระดับปกติ ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

๙8 
 

100 ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

✓  ตามเป้าหมาย 
 

  
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 สรุประดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ ๑   ระดับคุณภาพด ี
 แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อร่วมกันวางแผนจดัทำ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมาย  จัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  ประชุม
วางแผนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 วิธีดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจ ัดกระบวนการเร ียนการสอนที ่เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ  โดยมี                         
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการจัดการเรียนการสอน                
4 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบ On Line ผ่านระบบ Zoom  รูปแบบ On Demand จากคลิปการสอนของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ท .๒  
รูปแบบ On Hand โดยให้ผู้เรียนมารับเอกสารที่โรงเรียน และรูปแบบ On Meeting เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาด
ความพร้อมทางด้านการสื ่อสาร อุปกรณ์การเรียน  สถานศึกษามีว ิธ ีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน โดยดำเนินการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ให้ผู้เรียนเขียนเรื่องที่อ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน 
จัดมุมรักการอ่านตามสายชั้น  ดำเนินการทดสอบการอ่าน และการเขียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง อีกทั้งได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาผลการประเมินความสามารถผู้เรียนขั้นพื้นฐาน (RT, NT) มีการจัดทำคู่มือสอนซ่อมเสริมให้แก่
ผู้เรียนทุกคน เพื่อเสริมทักษะการอ่านการเขียน และใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนจะเน้นย้ำซ้ำทวน พร้อมทั้งออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
ที่ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอย่ างสันติในศตวรรษที่ 21 
เช่น การนำเสนอโครงงาน การนำเสนอผลงานตนเองในชั้นเรียน การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดทำ
รายงาน เป็นต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 90.55 มีผลการอ่านอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป และผู้เรียนร้อยละ 79.83 มี
ผลการเขียนอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป  
 สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร   โดย
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในทุกรายวิชา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย พัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์ในด้านการนำเสนองาน อภิปรายงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ               
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหา                 
เป็นหลัก โดยสามารถใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาหร ือใช้ในการดำเนินช ีว ิต โดยได้จาก                  
การจัดการเรียนรู้ที่ทางสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกำหนดไว้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เน้นส่งเสริม
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และพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน มีระบบการวัดผลประเมินผลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต               
ของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย               
ของผู้เรียน ความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร  มีโครงการ                
ที ่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมบูรณาการ               
วันคริสต์มาส กิจกรรมสืบสานเทศกาลตรุษจีน โครงการรักษ์ภาษาไทย โดยให้ผู้เรียนพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดสงขลา และโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีทักษะต่างๆ มาพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนเองในรายวิชาต่างๆที่ผู้เรียนถนัด จากการจัดโครงการดังกล่าว 
ส่งผลให้ ผู้เรียนร้อยละ 99.58 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร ระดับดี  
 สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ โดยครูผู ้สอนจัดการเรียนรู้                  
ตามสภาพจริงและเน้นการฝึกซ้ำที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู ้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด ผู ้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ                    
หลังการเรียนจบเนื้อหาใดเนื้อหนึ่ง  เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชำนาญในเรื่องนั้นมากขึ้น 
พร้อมทั้งมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของตน พัฒนาทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน  สถานศึกษาได้การจัดกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็วและโจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  และมีการจัดโครงการพัฒนาผล              
การประเมินความสามารถผู้เรียนขั้นพื้นฐาน (RT, NT) มีการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนเสริมให้แก่
ผู้เรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนจะเน้นทักษะกระบวนการคิดคำนวณ 
การคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย พร้อมทั้งออกแบบการจัดการเรียนรู้            
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 75.63 ผ่านการประเมินทักษะการคิดที่เป็นระบบ และมีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 
  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน                   
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ส่งผลให้การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 97.83 
และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 
98.46  ฝึกให้ผู ้เรียนได้ทำแผนผังความคิด ฝึกวิเคราะห์ข่าว แยกแยะวิเคราะห์พฤติกรรม ซึ่งเป็นคุณธรรม               
เชิงสัมพัทธ์ ดี ปกติ ชั่ว ส่งผลให้มีผู้เรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  จัดโครงการส่งเสริมทักษะ            
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ฝึกซ้อมผู้เรียน
วาดภาพ  และส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ" โครงการจัด
กิจกรรมในหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ส่งผลให้เด็กหญิงธีร์ธาดา                     
เรืองโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๓ ปี  จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเลโก้และหุ่นยนต์ โดย
การฝึกซ้อมผู้เรียนและมีการส่งให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันใน ๓ ประเภทหลัก คือ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance) การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงาน
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ร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) ซึ่งจัดการแข่งขันโดยบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัลผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเด่น (ROOKIE INSPIRATION AWARD)  
    

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้เรียน  โดย
การฝึกให้ผู้เรียนทำโครงงาน  จัดทำชิ้นงานหรือผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ ให้
ผู้เรียนได้ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ประดิษฐ์ดอกบัวจากขวดน้ำดื่ม  ประดิษฐ์โคมไฟ  จัดโครงการ
พัฒนาทักษะด้านเลโก้และหุ่นยนต์ โดยการฝึกซ้อมผู้เรียนและมีการส่งให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จากการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการข้างต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเด่น (ROOKIE INSPIRATION AWARD)  
และผู้เรียนทุกคนมีชิ้นงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 
 

1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร  โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom และ 
On Demand  ผ ่าน http://banhatyai.ac.th   ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ และติดตาม        
การเรียนการสอนผ่าน Application Line จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ               
1 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที ่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ จากการจัดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนทางคอมพิวเตอร์ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 79.13  ผู้เรียนสามารถ
อัดคลิปวิดิโอ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองได้ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

รวมทั้งการทดสอบระดับชาติ  โดยการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา               
ปีที่ 6 โดยการสอนเสริมในตอนเช้าและหลังเลิกเรียน จัดโครงการพัฒนาผลการประเมินความสามารถผู้เรียน               
ขั้นพื้นฐาน (RT, NT)  โดยการสอนเสริมข้อสอบหลังเลิกเรียน  จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย โดยการจัดประกวด
แข่งขันคัดลายมือ  เขียนเรียงความ  แต่งกลอนสุภาพ  และประกวดสุนทรพจน์ โครงการจัดนิทรรศการ                
ทางวิชาการ  โดยการจัดแสดงผลงานผู้เรียน ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระจัดโครงการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยการสอนเสริมและจัดแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระวิชา  จัดโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ศิลปะ โดยการฝึกซ้อมวาดภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๓ ปี รับ
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  ในการร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ" 
โครงการจัดกิจกรรมในหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จัดโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา โดยมีการฝึกซ้อมและส่งเสริมให้ผู้เรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น กีฬาฟุตซอล                  
เทควันโด 

 
 
 

http://banhatyai.ac.th/
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1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ  ดังนี้ จัดโครงการแนะแนวการศึกษา โดยการเชิญโรงเรียนต่างๆ  มาให้ความรู้ เพ่ือ
เป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนต่อได้ตรงความต้องการ ความถนัด และความสนใจ  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ 
โดยการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้และสาธิต  การประดิษฐ์กระทงรีไซเคิลและการทำขนม  เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ  จัดโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ   ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  
ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพค้าขาย ทำให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพค้าขาย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)  โดยสร้างสรรค์
และออกแบบกิจกรรมตามความสมัครใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และ
ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษ 
ของโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดสงขลา เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โปรแกรม SMA 1 คน โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 24 คน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 74 คน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ 28 คน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒5 คน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1 คน โรงเรียนอบจ.สงขลา
พิทยานุสรณ์ 1 คน เป็นต้น  อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพค้าขาย ร้อยละ 100 ผู้เรียน                
ชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 188 คน  

 
 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์                       
ที ่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที ่พึงประสงค์  เพื ่อฝึกให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                    
ตามหลักสูตร เป็นคนดี มีจริยธรรมงดงาม ตามจุดเน้นของสถานศึกษา  จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวน                
การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดทำกิจกรรมฐานบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ในสายชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม  7 ฐานกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำป้ายสแกนคิดอาร์โค้ด
ของฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  ฐานที่ 1 การเลี้ยงกบ ของระดับสายชั้นอนุบาล ฐานที่ 2 การปลูกไม้ดอก 
(ดาวเรืองดาวกระจาย)  ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฐานที่ 3 เกษตรพอเพียง (การปลูกผักหมุนเวียน) 
ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฐานที่ 4 ทำสบู่หอม ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฐานที่ 5 การปลูก
พืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร,กระชาย,ขิง,ตะไคร้) ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฐานที่ 6 การปลูกบัว (เรามี
บัว) ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฐานที่ 7  ตัดผมชาย ของระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือจัดตั้งสภาผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 จัดทีม  เพ่ือ
สมัครเลือกตั ้งสภาผู ้เรียน  โดยการให้ครูประจำชั ้นประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ ่มห้องเรียน   สำหรับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  รับสมัครสมาชิกสภาผู้เรียนทีมละ 6 คน  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รับสมัครประธาน
ผู้เรียนและสมาชิกสภาผู้เรียน ทีมละ 6 คน   บอกแนวทางในการจัดตั้งชื ่อพรรคและนโยบายของพรรค ซึ่งใน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานผู้เรียน ได้มีผู้ลงสมัคร จำนวน 2 พรรค มีการจัดกำหนดการในการหาเสียงของแต่ละ
พรรรคผ่านระบบซูม  ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงโดยผ่านระบบ Google Form ในไลน์กลุ่มห้องเรียน  ได้มีผู้ใช้
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สิทธิในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 จำนวน 209  คน  ผลปรากฏว่าพรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ พรรคเทา
แดงพัฒนา 
 
   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม/โครงการที่ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ให้ผู ้เรียนได้มี                  
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น โดยการส่งผู้เรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร ่วมกิจกรรมวันอนุร ักษ์มรดกไทย ให้ผ ู ้ เร ียนระดับชั ้นประถมศึกษา                         
ปีที่ 4- ๕ ไปร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาหาความรู้และชมนิทรรศการ ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่  จัดโครงการรักษ์
ภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดประกวดแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เขียนเรื่อง
จากภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แต่งคำคล้องจองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แต่งกลอนสุภาพ              
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่งกาพย์ยานี 11 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และแต่งคำขวัญหัวข้อรักษ์
ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
   1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางพหุ -
วัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยการจัด
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ระหว่างวันที ่ 20-24  ธันวาคม 2564  ซึ ่งมีกิจกรรมแข่งขัน คัดลายมือเพลง Jingle Bell ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ประกวดร้องเพลงวันคริสต์มาส ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกวดสิ่งประดิษฐ์            
วันคริสต์มาสในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประกวดประดิษฐ์การ์ดวันคริสต์มาสในระดับชั้นประถมศึกษา            
ปีที่ 5-6  และกิจกรรมสุขสันต์วันตรุษจีน  ในวันที่ 24 -28 มกราคม 2565 ซึ่งมีกิจกรรม เรียนรู้ตำนานตรุษจีน
จากการดูการ์ตูน ฟังเพลงจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  การทำซองอ่ังเปาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรียนรู ้คำอวยพรและทำการ์ดอวยพรในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 การทำโคมไฟตรุษจีนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 การตัดกระดาษจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กิจกรรมการแสดงความสามารถการร้อง
เพลงจีน โดยเด็กหญิง ณัฐนันท์ หิรัญโรจน์ ผู ้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  การสาธิตการทำโคมไฟตรุษจีน              
โดยเด็กหญิง ธีร์ธาดา  เรืองโรจน์ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จัดโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ      
ลอยกระทง  ในวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีกิจกรรมประกวดระบายสีภาพวันลอยกระทง  ในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1  ประกวดร้องเพลงวันลอยกระทงภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประกวดคัด
ลายมอื เพลงวันลอยกระทง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกวดวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง ในระดับชั้น                 
ประถมศึกษาปีที่ 4  ประกวดประดิษฐ์กระทง ในระดับชั้น ป.5 และประกวดร้องเพลงวันลอยกระทงภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยการจัดโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ นำงบประมาณมาซื้อแอลกอฮอล์  เจลล้างมือ เพื่อมาใช้ในการสอบการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (National Test : NT) และการทดสอบ                   
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ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)  ร่วมมือกับผู้ปกครอง                  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเพื ่อมานำคำนวณภาวะโภชนาการ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ                 
ของผู้เรียน จัดโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา โดยการเชิญวิทยากรพิเศษที่มีความสามารถด้านกีฬา               
ฟุตซอลมาร่วมฝึกซ้อมให้แก่ผู้เรียน ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านกีฬาเพิ่มขึ้น  
สามารถนำไปสู่การแข่งขันจนส่งผลสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆมากมาย และครูประจำชั้นได้ดำเนินการประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียนด้านอารมณ์ อยู่ไม่นิ่ง  ความประพฤติเกเร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนและสัมพันธภาพทางสังคม  
โดยใช้แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน  (The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) ของสำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองปัญหาของผู้เรียน ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและส่ง
ต่อข้อมูลผู้เรียนที่มีปัญหาให้ผู้ปกครองเพ่ือดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป 
 
 ผลการดำเนินงาน  
 จากวิธีการพัฒนาข้างต้นนี้  ก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา  ดังนี้  
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และต่ำกว่า
เป้าหมาย จำนวน 2 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ 
  1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  คิดเป็น                 
ร้อยละ 80.68  ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
  1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  จากการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 92.18  ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง  และทุกคนสามารถสร้าง
ชิ้นงานที่น่าภาคภูมิใจไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และใช้ในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 75.83 ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 64.03 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.1.6  ผู้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ทุกคนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพค้าขาย  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำขนมมาใช้เพื่อสร้างเป็นอาชีพได้  คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
 
 



๗๘ 
 

 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตาม

เป้าหมาย จำนวน 2 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
  1.2.1 ผ ู ้ เร ียนม ีค ุณล ักษณะและค่าน ิยมท ี ่ด ีตามท ี ่สถานศ ึกษากำหนด ดำเน ินช ีวิต                 
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักการประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น ยอมรับกฎกติกา
ของสถานศึกษา ของสังคม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.2.2 ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.2.3 ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 92.57 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด 
   
 ข้อมูลอ้างอิง  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 1.  แบบประเมินการอ่าน การเขียน 
 2.  แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 3.  ชิ้นงาน 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
 6.  แบบสรุปการศึกษาต่อของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 7.  แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) 
 8.  รายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 9.  แบบบันทึกการคำนวณภาวะโภชนาการ 
 10.แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง 
 11.รางวัล/ถ้วยรางวัล ด้านวชิาการ ศิลปะ กีฬา  
 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น ดำรงตนอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนอ่านหนังสือออก รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุก
คน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย  ร้อยละ 74.44 ผู้เรียนมีความสามารถ              
ทาง ด้านดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ มีคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  



๗๙ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และเพ่ือยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) การสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ให้สูงยิ่งขึ้น  
 ๒. ควรส่งเสริมผู ้เรียนเพื ่อยกระดับด้านการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน อภิปรายงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 
 ๓. ควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. ควรต่อยอดความสามารถด้านกีฬาและศิลปะของผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
๒.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๑.1 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๑.๒ วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล  และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๑.๓  การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ
สถานศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย                
ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 
 ๒.๒.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่

ครอบคลุมวิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา 
สามารถดำเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๒.๒ สถานศึกษามีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 



๘๐ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
 ๒.๒.๔ สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามงานอย่างเป็น

ระบบ 
ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๒.๕ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๒.๖ สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๓.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาประจำทุกปี 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๓.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๓.๔ สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้            
ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

 ๒.๓.๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย              
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๔.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละ
บุคลากรทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเอง                  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑๘ ชั่วโมง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 

 ๒.๔.๒ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละ
บุคลากรทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเองตาม 
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจ       

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๔.๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
 
 
 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 



๘๑ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๕.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ที่เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๕.๒ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่สะอาดและปลอดภัย 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๕.๓ สถานศึกษามีการจัดมุมความรู้/ป้ายนิเทศ                
ทุกห้องเรียน 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๖.๑ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศให้เอ้ือต่อการดำเนินงาน  และ
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

 ๒.๖.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ    
ให้มีความถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๖.๓ สถานศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ              
ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ดี ดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ 2   ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  
 แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
 ผู ้บริหารได้ร ่วมกันประชุมวางแผนกับบุคลากรภายในสถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามบริบทของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ     
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
 วิธีดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวแทนผู้ปกครองผู ้เรียน ตัวแทนครูในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื ่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผน         
การศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  และเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยการนำ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบการบริหาร Ban Hatyai model การบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ ่งใช ้การบริหารจัดการในการดำเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่                            
ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูและด้านผู้เรียน โดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่      
ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มาใช้ในการบริหารจัดการ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา  ให้มีความสอดคล้องกับวิส ัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ซึ ่งได้ร ับความเห็นชอบ                     
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นำแผนไปปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้  
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม            
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)   
 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายบุคคลทั้งที่บ้านของผู้เรียนและ
เยี่ยมบ้านแบบออนไลน์ มีการมอบทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียน  ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และยังได้
ระดมทุนจากบุคคลภายนอก เพื ่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู ้เร ียนที ่ครอบครัวได้ร ับผลกระทบ                  
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)   
 มีการจัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้ผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม                  
ในการติดตามการเรียนการสอนของผู้เรียน สอบถามปัญหาต่างๆ ในการเรียนออนไลน์ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาร่วมกัน 
 มีระบบการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 มีระบบการนิเทศจากภายนอกโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและ
คณะ  
 มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการประชุมชี ้แจง                    
การประเมินแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัดในรูปแบบออนไลน์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็น
ร่องรอยการดำเนินการประกันคุณภาพ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียน SAR 
และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาส่งผลให้ โรงเรียนได้รับนโยบายจากสำนัก
การศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการส่งผลงานเพื่อคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School  MDS) ประจำปี 2564 ส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ 
ทำให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ เป็นระบบและมีคุณภาพ โดยมาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  
 
 ๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ                 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษามีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการ  ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทุกปี  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดแทรกคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ในหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้านโดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์
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การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  ด้วยการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  รูปแบบ On Demand จากคลิปการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอน
จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ท.๒  รูปแบบ On Hand โดยให้
ผู ้เรียนมารับเอกสารที ่โรงเรียน และรูปแบบ On Meeting เพื ่อแก้ปัญหาผู ้เรียนที ่ขาดความพร้อมทางด้าน            
การสื่อสาร อุปกรณ์การเรียน เพื่อสอนซ่อมเสริมผู้เรียน บางกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียน และบางกลุ่มไปเรียนที่ศูนย์
การเรียนรู้ ICT ของเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้อง            
กับประเด็นดังกล่าวข้างต้น โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดอบรมครู โครงการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสอนสอดแทรก
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ดี ปกติ ชั่ว ในทุกกลุ่มระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะพฤติกรรม ดี 
ปกติ ชั่ว ส่งผลทำให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ๑ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน มี
การจัดกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น ผ่านฐานกิจกรรม             
การเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเลี้ยงกบ ฐานดอกดาวเรือง ดาวกระจาย ฐานพืชสมุนไพร ฐานเรามีบัว ฐานตัดผม  ส่งผลทำ
ให้โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มีการจัดกิจกรรมการสอนสอดแทรกคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ดี ปกติ 
ชั่ว ในทุกกลุ่มระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ส่งผลทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนต้นแบบ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development 
School : MDS)” ประจำปี 2564 
 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ และ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” ตาม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง จากการอบรมออนไลน์ ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  ส่งผลให้
ครูได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” 
จำนวน ๓ คน และบุคลากรได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น พนักงานครูดีเด่น กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป ในวันเทศบาล 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั ้งภายในและภายนอกห้องเร ียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  โดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือให้
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น โดยจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โครงการ
ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มุมหุ่นนักวิทยาศาสตร์โลก โดยมีฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ECO 
School จัดมุมความรู้ ป้ายนิเทศ บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้   
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 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้                    
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
รายชั้นเรียนให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็น
ระบบ  โดยการจัดโครงการพัฒนาระบบ ICT  โครงการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบงานทะเบียนและ
วัดผล โดยใช้โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา WAC10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเลโก้และหุ่นยนต์   
 
 ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย ทุกประเด็น
พิจารณา  ผลการประเมิน  มีดังนี้ 
 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย ว ิส ัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษาที ่สอดคล้องกับบร ิบท                         
ของสถานศึกษา ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย                
ของรัฐบาล  และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการกำหนดหน้าที่/ภาระงานบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 2.2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 2.3 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 2.4 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ครู
และบุคลากรทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเองในปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๑๘ ชั่วโมง  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 2.6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผล                
การดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
 ข้อมูลอ้างอิง  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 1. แผนพัฒนาการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 4. หลักสูตรสถานศึกษา 
 5. แบบบันทึกการอบรมของบุคลากร 
 6. แบบบันทึกนิเทศการสอน 
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 7. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ)

 8. รายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง  
 9. เกียรติบัตร/โล่ประกาศเกียรติคุณ ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
 จุดเด่น  
 ๑. สถานศึกษาปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  ในรูปแบบการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 
 ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๓. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  

จุดที่ควรพัฒนา  
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ และจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
 
 แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
    โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Moral Development School : MDS) ประจำปี 2564 
 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
 

สรุปผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ระดับดี   

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

81 91.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

       ๓.๑.๑ ครู มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้             
ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

๑๐๐ 
 

100 ตามเป้าหมาย 

      ๓.๑.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีผล
การประเมินโครงงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๖๓ 
 

83.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑๐๐ 
 

100 ตามเป้าหมาย 

       ๓.๒.๑ ครู มีการนำสื่อหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ 
 

100 ตามเป้าหมาย 

       ๓.๒.๒ ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐ 
 

100 
 

ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
 

สรุปผล 
การประเมิน 

       ๓.๒.๓ ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนทุกคน ได้
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐ 
 

100 ตามเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๕ 95.01 ตามเป้าหมาย 

       ๓.๓.๑ ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครู อยู่ในระดับมาก (๓) 
ขึ้นไป 

๙๕ 95.01 ตามเป้าหมาย 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑๐๐ 
 

100 ตามเป้าหมาย 

       ๓.๔.๑ ครู ใช้วิธีการวัดและประเมินผล           
การเรียนรู้ อย่างน้อย ๒ วิธี 

100 100 ตามเป้าหมาย 

       ๓.๔.๒ ครู มีวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย          
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

๑๐๐ 100 ตามเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ 
 

100 ตามเป้าหมาย 

       ๓.๕.๑ ครู ได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐ 100 ตามเป้าหมาย 

 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ 3   ระดับคุณภาพด ี
 แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
 ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกชั ้นปี  โดยศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง                   
กับบริบทของสถานศึกษา ธรรมชาติวิชา และเหมาะสมกับผู้เรียน  
 
 วิธีดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีวิธีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม             
การสอนได้จริง  ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  สถานศึกษาได้
จัดการเรียนการสอนเป็น 4 รูปแบบ  ดังนี้ 
   ๑) รูปแบบการสอนแบบ On Line โดยเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยครูปรับ
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์  โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น 
การนำบทเรียนด้วยเกม คลิปวีดิโอ  การใช้คำถามนำคำตอบจากภาพ เพลง  การขั้นสอน  ครูมีการสาธิตและให้
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ผู้เรียนปฏิบัติตาม  ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาร่วมกัน  มีการนำเสนอในห้องเรียนออนไลน์  เมื่อจบ
การเรียนการสอนผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัด ชิ้นงานและแบบทดสอบได้  โดยส่งผลงานทางไลน์เพ่ือให้ครูผู้สอน
ตรวจและประเมินผลงาน 
  2) รูปแบบการสอนแบบ On Demand โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำคลิปวีดิโอการสอน
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.banhatyai.ac.th มีการอัพโหลดเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์  ซึ่ง
ผู ้เรียนสามารถดูย้อนหลังและเข้าเรียนได้ตลอดเวลา  เมื่อจบการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัด 
ชิ้นงานและแบบทดสอบได้ โดยส่งผลงานทางไลน์เพ่ือให้ครูผู้สอนตรวจและประเมินผลงานผู้เรียน 
  3) รูปแบบ On Hand โดยให้ผู้เรียนมารับแบบฝึกหัด ชิ้นงาน แบบทดสอบและรับฟังคำอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการทำ  เพ่ือให้ผู้เรียนนำกลับไปทำที่บ้านและนำมาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
  4) รูปแบบ On Meeting โดยครูนำผู้เรียนไปเรียนออนไลน์ที่ศูนย์ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทีข่าดความพร้อมทางด้านการสื่อสาร อุปกรณ์การเรียน 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนข้างต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้  และเกิดความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี  จนทำให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ครูมีการนำสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยครูได้ผลิตสื่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ คลิปการสอน เกมการศึกษา บทเรียน
ออนไลน์ สื่อ PowerPoint ใบงาน แบบฝึกทักษะ ข้อสอบออนไลน์ และนำสื่อการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ บัตรคำ แผนที่ นิทาน เพลง คลิปจาก Youtube 
เป็นต้น 
 ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
โดยนำผู ้เรียนที ่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ไปเรียนที ่ศูนย์ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื ่อลด             
ความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาผู้เรียนด้อยโอกาสในการเรียนออนไลน์ จัดประสบการณ์ตรงโดยนำผู้เรียนไปเขา้ร่วม
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝึกซ้อมผู้เรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเลโก้และหุ ่นยนต์เพื ่อนำผู ้ เร ียนไปแข่งขันหุ ่นยนต์ รายการ FIRST LEGO League Thailand Online 
2021/22 ในรายการ FLL Challenge หัวข้อการแข่งขัน CARGO CONNECT รุ่นอายุระหว่าง ๙-๑๖ ปี แข่งขัน
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom นำผู ้เร ียนไปแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงแชมป์หาดใหญ่ ครั ้งที ่ ๑ ปี ๒๕๖๕              
(1st Hatyai Esports Championships 2022) ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี         
พณิชยการหาดใหญ่ 
 ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
โดยนำคลิปปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ การทำขนมพื ้นบ้านภาคใต้ เช่น ขนมเจาะหู ขนมโค ขนมลา เป็นต้น                      
การสอดแทรกภูมิปัญหาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดกิจกรรมการทำขนมในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
 ส่งผลทำให้ครูสามารถผลิตสื่อการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนของผู้เรียน
ด้อยโอกาสและขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนรู ้ ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู ้นอกสถานที่                   

http://www.banhatyai.ac.th/
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ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย จนได้รับรางวัล "Rookie Inspiration Award" จากการเข้าร่วมแข่งขัน FIRST 
LEGO League Thailand Online 2021/22 ในรายการ  FLL Challenge ห ัวข ้อการแข ่ งข ัน  CARGO 
CONNECT รุ่นอายรุะหว่าง ๙-๑๖ ปี แข่งขันแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ โดยทีม
ผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันใน ๓ ประเภทหลัก คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance) 
การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) จัดการแข่งขันโดยบริษัท
แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื ่อสนับสนุนและกระตุ ้นให้เยาวชนไทยได้ฝึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน การแก้ปัญหา และนำมาต่อยอดเพื ่อใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  มีการสำรวจความต้องการในการเรียนจากผู ้เร ียนรายบุคคล ซึ ่งมีผล           
การสำรวจโดยให้สถานศึกษาจัดรูปแบบการเร ียนให้ผู ้ เร ียนแบบผสมผสาน ได้แก่ On Line , On Hand,                    
On Demand และ On Meeting ครูได้ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเชิงบวกในการเรียน ด้วยวิธีการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น สอนโดยการใช้เกม  การอภิปรายกลุ่มด้วยระบบ 
ZOOM  การระดมความคิด เป็นต้น ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นได้ด้วยตนเอง  อีกทั้ง
สถานศึกษามีการประสานความเข้าใจในการจัดการชั้นเรียนโดยมีการสร้างไลน์กลุ่มห้องเรียนเพื่อ ใช้ติดต่อสื่อสาร
ร่วมส่งเสริม ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียน  
 จากการดำเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พบว่า ผู้เรียนทุกคนเข้ าเรียนโดยวิธีการที่
สถานศึกษาจัดให้ ได้แก่รูปแบบ On Line, On Hand,  On Demand และ On Meeting  ผู้เรียนมีความสุข รักใน
การเรียน และมีความใฝ่เรียนรู้ ทุกคนทำชิ้นงาน ผลงาน และแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ 
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของสถานศึกษา และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อครูใน
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.01 
 
 4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 สถานศึกษาได้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีการประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ แบบสังเกต
พฤติกรรมและแบบสอบถาม ผ่านระบบกูเกิ ้ลฟอร์ม และ On-Hand  เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จัดให้เรียนซ่อมเสริมเป็นรายกลุ่มย่อยผ่านระบบ Zoom ส่วนผู้เรียน   
ที่ไม่สามารถเรียนผ่านระบบ Zoom ได้ สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลที่โรงเรียน จัด
โครงการนิทรรศการวิชาการ “แคคู่วิชาการ” ด้วยระบบ Zoom โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการผ่าน 8 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ และมี            
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  จัดโครงการประชุมผู้ปกครองออนไลน์  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็น          
การสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลบรรลุตามตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา ซึ่งกรณี ผู้เรียน          
คนใดท่ีขาดโอกาสทางการเรียน ครูจะลงพ้ืนที่ในการเยี่ยมบ้าน และนอกจากนี้ครูทุกคนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จากการแก้ปัญหาดังกล่าวพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
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 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดโครงการนิเทศการสอนออนไลน์  เพื่อติดตามจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ  
จากครูผู้สอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจัดการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง นิเทศโดย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งผลให้เกิด          
การพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Active learning) โดยการจัดตั้งกลุ่ม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
นอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และได้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 
 ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย 
จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวมของ                      
การดำเนินงานแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
  1.1  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 91.81 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
   1.2 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
100 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 95.01 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย                 
ที่สถานศึกษากำหนด 
  1.4 ครูทุกคนสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  1.5 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ               
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
 ข้อมูลอ้างอิง  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.  บันทึกหลังสอน 
 3.  สื่อและทะเบียนสื่อ 
 4.  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  บันทึกการนิเทศการสอน 
 6.  วิจัยในชั้นเรียน 
 7.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล เช่น แบบทดสอบ, แบบประเมินผลงาน,แบบสังเกตพฤติกรรม 
 8.  โครงงาน 
 9.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครู 
 10.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 11.เกียรติบัตร/โล่ประกาศเกียรติคุณ ของครู 



๙๐ 
 

 จุดเด่น  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง             
การเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  โดยรูปแบบผสมผสาน             
4  รูปแบบ  คือ On Line,  On Hand,  On Demand และ On Meeting  ตามความพร้อมของผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทำชิ้นงานหรือผลงานตามสภาพจริง เน้นการคิดเป็น ทำเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น ทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ มีการวัดผลโดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมิน 
 
 จุดพัฒนา 
 ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกระบวนการโครงงานทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม 
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน สรุปผล 

การประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 5 1 ตามเป้าหมาย 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ           

✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ✓  ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ✓  ตามเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็น
พิจารณา 

4 - ตามเป้าหมาย 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ✓  ตามเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ✓  ตามเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ✓  สูงกว่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ระดับคุณภาพ) 

ค่าเป้าหมายที่ทำได้ 
(ระดับคุณภาพ) 

สรุปผลการประเมิน 

ระดับดี ระดับดี  ต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
 เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 
 สูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม บรรลุเปา้หมายข้อ ๑.๑ น้อยกว่า ๒ ข้อ  
บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ น้อยกว่า ๒ ข้อ และมรีะดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ตั้งแต่ ๒-3 ข้อ 
บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๒ ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 

ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ตั้งแต่ 4-5 ข้อ 
บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๓ ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 

ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลุเป้าหมายข้อ ๑.๑ ท้ัง 6 ข้อ 
บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง 4 ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 

ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม บรรลุเปา้หมายข้อ ๑.๑ ท้ัง ๖ ข้อ 
บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๔ ข้อ มีระดบัสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด และเป็นแบบอย่างได้ 



๙๒ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สูงกว่าเป้าหมาย 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ระดับคุณภาพ) 

ค่าเป้าหมายที่ทำได้ 
(ระดับคุณภาพ) 

สรุปผลการประเมิน 

ระดับดี ระดับดีเลิศ  ต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
 เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 
 สูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ไม่ชัดเจนและไม่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผล         

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผล            

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผล           

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผล          

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด และเป็น
แบบอย่างได้ 

 
 

 



๙๓ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตามเป้าหมาย 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ตามเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ระดับคุณภาพ) 

ค่าเป้าหมายที่ทำได้ 
(ระดับคุณภาพ) 

สรุปผลการประเมิน 

ระดับดี ระดับดี  ต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
 เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 
 สูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง 5 ข้อ ไม่ชัดเจนและไม่ส่งผล        

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายน้อยกว่า 5 ข้อ ชัดเจนและส่งผล 

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผล        

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผล           

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมเป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผล         

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด  และเป็น
แบบอย่างได้ 

 
 
 
 
 

 



๙๔ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี   

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี  

 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการการประเมินสรุปว่า  อยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้เพราะ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพดี  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  โดยการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบ 
On Line ผ่านระบบ Zoom  รูปแบบ On Demand จากคลิปการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอน
จัดทำขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ท.๒  รูปแบบ On Hand โดยให้
ผู ้เรียนมารับเอกสารที ่โรงเรียน และรูปแบบ On Meeting เพื ่อแก้ปัญหาผู ้เรียนที ่ขาดความพร้อมทางด้าน            
การสื่อสาร อุปกรณ์การเรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ใช้เครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย  ติดตาม
งานและแจ้งผลการเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนผ่านไลน์ส่วนตัว  ไลน์ห้องเรียน  และในวันประชุม
ผู้ปกครอง นอกจากนีส้ถานศึกษาได้บรรจุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ลงใน
แผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น  ผ่านแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร              
ทุกปี  ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื ่อนำผล               
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ โดยการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ  ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จากการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และมีการเพ่ิม
ชั่วโมงการสอนแบบโครงงานเพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ได้ดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2564 สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจดุเด่น  
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั ้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื ่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ ้น   และ                      
ความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
☺ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  - การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มี
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โดย
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ และมีการประเมิน
และปรับปรุงตามแผนการปฏิบัติการประจำปี 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วม           
ในการจัดการศึกษา 
  - มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดประสบการณ์                
การเรียนรู ้ โดยผู ้บริหาร หัวหน้าวิชาการ หัวหน้า            
สายชั้นระดับปฐมวัย 
 
☺ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย    
  -  คร ูม ีแผนการจ ัดประสบการณ์ท ี ่สอดคล ้อง             
กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
   - ครูมีการใช้สื ่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย หลากหลาย 
น่าสนใจ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน  
 
☺  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
   - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน บรรลุ
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
   - เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จากการส่งงาน
ผ่านคลิปการเรียนด้วยระบบออนไลน์  

☺ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - เพ่ิมอัตรากำลังครูระดับปฐมวัย ให้มีจำนวน
เหมาะสมกับเด็ก  
   - จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์   
   - จ ั ด ให ้ ม ี ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า รส อน  โ ดย               
บูรณาเกี ่ยวกับอัคคีภัยในแผนการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 
 
 
 
☺ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย    
    - ควรจัดทำโครงการเพ่ิมเติมในสายชั้นอนุบาล เช่น 
โครงการนิทานยามเช้าเพื ่อเด็กขยัน และโครงการ              
ส่งน้องเข้านอนด้วยนิทาน    
 
 
☺  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
    - เด็กควรเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์                      
การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติ สัมพันธ์ และการคิด
อย่างมีเหตุผล   

 

 
 



๙๖ 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
1. สถานศึกษาจัดให้มีช ุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ PLC เพื ่อพัฒนา ปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยในทุกวันจันทร์หลังเลิกเรียน   
2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา/ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก  เพ่ิม

ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การจำแนก การเปรียบเทียบ มิติ สัมพันธ์ และการคิดอย่างมีเหตุผล เช่น สื่อ              
การสอนแทนแกรม  สื่อวิทยาการคำนวณ 
 
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   
 ๑. สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก 

2. สถานศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาครูเรื่องเทคนิคการสอน 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่เพ่ิมทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การเพ่ิมอัตรากำลังครูระดับปฐมวัย ให้มีจำนวนเหมาะสมกับเด็ก  

  2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ 
  3. การจัดสรรงบประมาณในการในเข้ารับการพัฒนา อบรม ศึกษาดูงานของครู 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   -  ผ ู ้ เร ียนม ีค ุณธรรมจร ิยธรรมและค ่าน ิยมที่             
พึงประสงค์ มีส ่วนร่วมในการอนุร ักษ์ว ัฒนธรรม
ประเพณีไทยและท้องถิ่น และดำรงตนอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - สถานศึกษาปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน          
ให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ     
โคโรนา (COVID-19) ในรูปแบบการสอนออนไลน์ได้    
เป็นอย่างด ี
   - สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   - สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   - ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสาน ๔ รูปแบบ 
คือ On Line, On Hand, On Demand และ                  
On Meeting ตามความพร้อมของนักเรียน  
   - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
ผ ู ้ เร ียนทำชิ ้นงานหรือผลงานตามสภาพจริง เน้น               
การคิดเป็น ทำเป็นและแกป้ัญหาเป็น  

คุณภาพของผู้เรียน 
   - ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้แก่ผู ้เร ียน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในทุกกลุ ่มสาระ               
การเร ียนร ู ้  และเพ ื ่ อยกระด ับผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test 
: RT)  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั ้นพื ้นฐาน (National Test : NT) และการทดสอบ
ทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ให้สูงยิ่งขึ้น  
   - ควรส่งเสริมผู ้ เร ียนเพื ่อยกระดับด้านการคิด
วิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน อภิปรายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 
   - ควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
   - ควรต่อยอดความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ                  
ของผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วม     
ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ และจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ   

   - ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
กระบวนการโครงงานทุกระดับชั้น 



๙๘ 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านเลโก้และหุ่นยนต์ 
 6. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการสร้างภาคีเครือข่าย   
                 7. มีระบบการนิเทศ กำกับ  ติดตาม การบริหารจัดการสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1. จัดโครงการต่างๆ เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางว ิชาการ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ            
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
 2. สร้างเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเพ่ือระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 3. ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ทุกระดับชั้นมีการสอนรายวิชาโครงงาน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

  1. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ 
  2. การจัดสรรงบประมาณในการในเข้ารับการพัฒนา อบรม ศึกษาดูงานของครู 
   



ส่วนที่ 4  
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

 
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 

ชื่อผลงาน (Best Practices) โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปี 2564 
 
คำสำคัญ  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 
๒ (บ้านหาดใหญ่)  ประจำปีการศึกษา 2564 
 
1. บทนำ 
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต  
 สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติ ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า  การที่ประเทศ             
มุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคลังของประเทศ                
อย่างมาก  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด  โดยขาด
ความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  ได้ก่อให้เกิดปัญหา                    
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจำนวนมาก 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ตระหนักถึงปัญหาข้างต้นเป็นอย่างดี  และได้คำนึงถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  จึงไดด้ำเนินนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างถาวรและยั่งยืนตลอดไป  จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการ
โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 
สภาพทั่วไป 

โรงเรียนมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน                      
การบริหาร ด้านครู และด้านคุณภาพผู้เรียน  โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้โดยบรรจุใน
หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวินัยผู้เรียน 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้
ครู  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา   กิจกรรมรวมพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 เป็นการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  โดย
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1. เพ่ือกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

 
เป้าหมาย   

๑. เชิงปริมาณ นักเรียน คร ูผู้ปกครอง และชุมชน 
๒. เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนเกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
3. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

 

2. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ขั้นที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานเพื่อสอดแทรกคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ดี ปกติ ชั่ว 
 ขั้นที่ 3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 4 จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  

  -  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวินัยผู้เรียน 
  -  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   
   -  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
   -  กิจกรรมวันไหว้ครู   
   -  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา    
   -  กิจกรรมรวมพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 ขั้นที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
 
3.  ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ  
 จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  นักเรียนเกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน   ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (Moral Development School : MDS)” 
ประจำปี 2564 
 

๔.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
การสร้างความตระหนักและพัฒนาให้มีความยั ่งยืนได้นั ้น  โรงเรียนจะต้องมีการดำเนินการ                     

อย่างสม่ำเสมอ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลอย่างต่อนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ                    
อีกทั้งต้องจัดกิจกรรมที่ลงสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน 

 
 

6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ประจำปี 2564 
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ภาพกิจกรรม 
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รางวัลแห่งความสำเร็จ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๕ 
 

ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

******************************************* 
 

รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1.การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 24 พฤษภาคม 2564  
๒.การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ย่อย 

24 พฤษภาคม 2564  

๓.มติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
เรื่องการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

20 พฤษภาคม 2564  

4.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 15-25 กุมภาพันธ์ 2565  
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 31 มีนาคม 2565  
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

31 มีนาคม 2565  

7.ทำรายงานการประเมินตนเอง 1-15 เมษายน 2565  
8.มติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่อง รายงาน
การประเมินตนเอง 

11 พฤษภาคม 2565  

9.สถานศึกษาทำบันทึกข้อความส่งรายงานการประเมินตนเอง 12 พฤษภาคม 2565  
10.รายงานเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 12 พฤษภาคม 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

มติเห็นชอบ 
การใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 

ประจำปีการศึกษา  2564 
*********************** 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ได้ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. 2561  ให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0816.4/ว 806  ลงวันที่ 1 มีนาคม  2562  เรื่อง  มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อ้างถึงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0893.4/ว 1553  ลงวันที่ 20  กรกฎาคม  2558   ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมวันที่ 2 มกราคม  2562  มีมติเห็นชอบมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอและให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาภายใต้การกำกับ  ดูแล และรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และให้ยกเลิกมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย นั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันพิจารณามาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จรายมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้มาตรฐานการศึกษาและการ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จรายมาตรฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ในปีการศึกษา 256 4 
ต่อไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(ดร.นิศากร  ทองคำ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ   ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ลงวันที่     24   เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
……………………………………………………………….. 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕64 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก 
           ปฐมวัย                         

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

ตัวบ่งชี้ย่อย    
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
ตัวบ่งชี้ย่อย     

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มี 

คุณวุฒิ/  
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/  
คุณสมบัติเหมาะสม  

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน 
เด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ   

เด็ก (อายุ)  อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน)  จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม  
ต่ำกว่า ๑ ปี ๑ : ๓    กลุ่มละไม่เกิน   ๖ คน 
ต่ำกว่า 2 ปี ๑ : 5 กลุ่มละไม่เกิน 10 คน 
ต่ำกว่า 3 ปี ๑ : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

3ปี-ก่อนเข้า ป.1 ๑ : 15 กลุ่มละไม่เกิน 30 คน 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   
ตัวบ่งชี้ย่อย    

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคาร 
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย  

เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของเด็ก   
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล             
การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสม
ตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์  

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  

และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร   

น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค  
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน        

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/

ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง                   

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 



๑๐๙ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย                         
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
    มีการดำเนินงานและประเมินผล  
   ๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  
   ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก               
    ที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  
   ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
                                   ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย   
   ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม  
                                     พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ  
    และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  
   ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ   
    ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  
   ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน และ 
    ช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
    ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ 
    โภชนาการอย่างต่อเนื่อง    
   ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหา 
    ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงาน 
    ที่แตกต่างของเด็ก   
   ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร  
    อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอน 
    พัฒนาการ  
   ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว  
    พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก  
    เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง   
   ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ  
    ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 



๑๑๐ 
 

   ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย   
    โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม  
            ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
   ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์  
    ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตาม 
    ความสนใจ และถนัด  
   ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จัก 
    สิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ 
    ประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก 
    ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน 
    บรรยากาศที่เป็นมิตร  
   ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น  
    จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
   ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
   ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัว 
    ได้ตามวัย 
   ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา 
    กับมือตามวัย  
 
 



๑๑๑ 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
                        และผู้อ่ืนได้สมวัย  
   ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น  
    การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
   ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง   
    คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ  
    รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  
   ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 
    จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  
   ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
   ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
   ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  
   ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด 
               เขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
   ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่     
               การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ  
   ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก   
               และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
   ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
    และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย  
   ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม  
    แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
   ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
 



๑๑๒ 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
เรื่อง ค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

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

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   ดี 
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ดี 
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ดี 
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/  คุณสมบัติเหมาะสม  

ดี 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง            
ต่อจำนวนเด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ  

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ดีมาก 
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดี 
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

ดี 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

ดีมาก 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสม
กับระดับพัฒนาการของเด็ก 

ดี 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดีมาก 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

ดี 



๑๑๓ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ดมีาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล 
การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

ดีมาก 

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ดี 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

ดีมาก 

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  

ดี 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ดี 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร  น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

ดีมาก 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก          
ทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ดีมาก 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ดี 
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง 
การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ดี 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย   
มีการดำเนินงานและประเมินผล  

ดี 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย ดี 
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก  
ที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ดี 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

ดี 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ 
และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ดี 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  
ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  

ดี 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ 
ชอ่งปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

ดี 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะ      
หาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงาน        
ที่แตกต่างของเด็ก  

ดี 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร 
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 

ดี 



๑๑๕ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก 
เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

ดี 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ 
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ดี 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น        
ตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ดี 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตาม            
ความสนใจ และถนัด 

ดี 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศ             
ที่เป็นมิตร  

ดี 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ดี 
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ดี 
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรง
ตัวได้ตามวัย 

ดี 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่าง
ตากับมือตามวัย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี            
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย  

ดี 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น     
การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ดี 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง 
คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

ดี 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 
จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ดี 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ดี 
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  ดี 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 
 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ดี 



๑๑๗ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ดี 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร        
การคิด เขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

ดี 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

ดี 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมือง
ดี 

ดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ          
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ดี 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

ดี 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ดี 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ลงวันที่   24   เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
……………………………………………………………….. 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖4 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

         ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



๑๑๙ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
เรื่อง ค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

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

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 81 
    ๑.๑) ผู้เรียนมีผลการอ่านอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๓ 
    ๑.๒) ผู้เรียนมีผลการเขียนอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๒ 
    ๑.๓) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การสื่อสาร ระดับดี 

ร้อยละ ๙๔ 
 

    ๑.๔) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๔ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

ร้อยละ 92 

    ๒.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การคิด ระดับดี 

ร้อยละ ๙๐ 

    ๒.๒) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การคิด ระดับดี 

ร้อยละ ๙๔ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ 100 
    ๓.๑) ผู้เรียนมีชิ้นงาน ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ ๒ ชิ้นงาน ร้อยละ 100 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ร้อยละ ๘4 
    ๔.๑) ผู้เรียนมีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๘4 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ 62 
    ๕.๑) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 55 
    ๕.๒) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 54 
    ๕.๓) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 

    ๕.๔) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 

    ๕.๕) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 

    ๕.๖) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 60 
    ๕.๗) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 75 



๑๒๑ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

    ๕.๘) ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 51 

    ๕.9) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยรวม จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ร้อยละ ๔1 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ร้อยละ 100 
    ๖.๑) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100 
    ๖.๒) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
ค้าขาย 

ร้อยละ 100 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ 98 
    ๑.๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ร้อยละ 98 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ 100 
    ๒.๑) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ร้อยละ 100 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ร้อยละ 100 
    ๓.๑) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ร้อยละ 100 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ร้อยละ 91 
    ๔.๑) ผู้เรียน มีน้ำหนัก-ส่วนสูง สมส่วน ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ร้อยละ ๗๐ 
    ๔.๒) ผู้เรียน ได้รับการตรวจสุขภาพโดยครูประจำชั้น เดือนละครั้ง ร้อยละ 100 
    ๔.๓) ผู้เรียน มีผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ ด้านอารมณ์ อยู่ใน
ระดับปกติ ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ ๙๘ 
 

    ๔.๔) ผู้เรียน มีผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม อยู่ในระดับปกติ ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ ๙8 
 

 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม บรรลุเปา้หมายข้อ ๑.๑ น้อยกว่า ๒ ข้อ  

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ น้อยกว่า ๒ ข้อ และมรีะดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ตั้งแต่ ๒-3 ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๒ ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ตั้งแต่ 4-๕ ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๓ ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมบรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๑ ท้ัง ๖ ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง 4 ข้อ และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม บรรลุเปา้หมายข้อ ๑.๑ ท้ัง ๖ ข้อ 

บรรลเุป้าหมายข้อ ๑.๒ ท้ัง ๔ ข้อ และมรีะดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
 



๑๒๒ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
๒.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ด ี
 ๒.๑.1 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
ดี 

 ๒.๑.๒ วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล  และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี 

 ๒.๑.๓  การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสถานศึกษาเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี
 ๒.๒.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์  และพันธ

กิจของสถานศึกษา สามารถดำเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 

 ๒.๒.๒ สถานศึกษามีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ที่มีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ดี 

 ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 

ดี 

 ๒.๒.๔ สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามงานอย่างเป็นระบบ ดี 
 ๒.๒.๕ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ดี 
 ๒.๒.๖ สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ดี 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด ี

 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดี 
 ๒.๓.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประจำ 

ทุกปี 
ดี 

 ๒.๓.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ดี 

 ๒.๓.๔ สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ดี 

 ๒.๓.๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 

ดี 



๑๒๓ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด ี
 ๒.๔.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรเข้ารับ 

การพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑๘ ชั่วโมง 
ร้อยละ 100 

 ๒.๔.๒ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรทุกคนเข้ารับการ
พัฒนาตนเองตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ       

ดี 

 ๒.๔.๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางาน 

ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ด ี

 ๒.๕.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 

ดี 

 ๒.๕.๒ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่
สะอาดและปลอดภัย 

ดี 

 ๒.๕.๓ สถานศึกษามีการจัดมุมความรู้/ป้ายนิเทศทุกห้องเรียน ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ด ี

 ๒.๖.๑ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อ
การดำเนินงาน  และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

ดี 

 ๒.๖.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง  และ
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ดี 

 ๒.๖.๓ สถานศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดี 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ไม่ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด และเป็นแบบอย่างได้ 



๑๒๔ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 81 

       ๓.๑.๑ ครู มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

      ๓.๑.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีผลการประเมินโครงงาน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๖๓ 
 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๒.๑ ครู มีการนำสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๒.๒ ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

       ๓.๒.๓ ครูจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๕ 
       ๓.๓.๑ ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครู 
อยู่ในระดับมาก (๓) ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๕ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๔.๑ ครู ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อย่างน้อย ๒ วิธี ร้อยละ 100 
       ๓.๔.๒ ครู มีวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

       ๓.๕.๑ ครู ได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
กำลังพัฒนา (๑) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง 5 ข้อ ไม่ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อคณุภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
ปานกลาง (๒) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายน้อยกว่า 5 ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดี (๓) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
ดีเลิศ (๔) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
ยอดเยี่ยม (๕) ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในภาพรวมเป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อคณุภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา และมรีะดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด  และเปน็แบบอย่างได ้



๑๒๕ 
 

 

  
 
 

คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
ที่   32  /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
********************************* 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6                   
มาตรา 48  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
เป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงาน
ทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและในเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
      ๑.  นางสาวศุภรา   ปางนิติคณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 

๒.  นายกฤตภาส  วงศ์วาทยกร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธาน 
3.  นายอาณัติ  สายสลาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธาน 
4.  นายอัสนัย  เพชรใส  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธาน 
มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในดำเนินการจัดทำรายงานประเมิน

ตนเองแก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
 คณะกรรมการดำเนินการ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. นายอาณัติ  สายสลาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้า 
 2. นางโสภิดา   ภู่เลิศตระกูล คร ู    กรรมการ 
 3. นางนาตยา    ปูติล่า  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวพัชราภรณ์   เรืองศรี  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสุธิดา    แวหะยี  คร ู    กรรมการ 
 6. นางพิมพ์พิชชา   ทองเพ่ิม  คร ู    กรรมการ 
 7. นางฮะนิล    หมัดเหล็ม คร ู    กรรมการ 



๑๒๖ 
 

8. นางนาซอฟ๊ะ  ฮะซา   คร ู  กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ   มูเก็ม   คร ู  กรรมการ 
10.น.ส.ปุญญาณัช   บินสมัน   พนักงานจ้าง กรรมการ 
11.นางวันวิสาข์   รักษ์นิลวงศ ์  พนักงานจ้าง กรรมการ 
12.นางวันดี    เหล่าสุวรรณ  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่รวบรวมและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1.1 คณะกรรมการมาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 นางลารีย์   ชื่นจิตต์    คร ู  หัวหน้า 
1.1.2 นางสาวสุรินทร์   ทิมบึงพร้าว   คร ู  กรรมการ 
1.1.3 นางกาญจนา   ปรางค์รัตนศิลา   คร ู  กรรมการ 
1.1.4 นางสาวจิรนุช   ศรีประภัสสร   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ าที่   จัดรวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่างๆ จัดทำรายงาน และสรุปผลการประเมิน                      
ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

1.2 คณะกรรมการมาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   

1.2.1 นางสุนันทา  ธรรมโชต ิ คร ู  หัวหน้า 
1.2.2 นางกิ่งนุสสรา   แก้วกระชูติ   คร ู  กรรมการ 
1.2.๓ นางสุรางค์จิตร   โสบุญ    คร ู  กรรมการ 
1.2.๔ นางสาวปัทมาพร  กาญจนไพบูลย์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ       

มีหน้ าที่   จัดรวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่างๆ จัดทำรายงาน และสรุปผลการประเมิน                      
ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย      

             
1.3 คณะกรรมการมาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   

1.3.๑  นางสาวศิริวรรณ  มูเก็ม    คร ู  หัวหน้า 
1.3.๒  นางดวงอมร   ขุนเนียม    คร ู  กรรมการ 
1.3.3  นางสาวปาลิดา   ชูหลอง   คร ู  กรรมการ 
1.3.4  นางชัยทิพย์  พิชญเวทย์วงศา   คร ู  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ าที่   จัดรวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่างๆ จัดทำรายงาน และสรุปผลการประเมิน                      
ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย   
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
  2.1.๑  นางนาตยา   โปติล่ะ  คร ู  หัวหน้า 
  2.1.2  นางนัดดา   เทพรินทร์ คร ู  กรรมการ 
  2.1.3  นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พันธรักษ์ คร ู  กรรมการ 
  2.1.4  นางสาวนุชรินทร์  ตุลานนท์ คร ู  กรรมการ 
  2.1.5  นางอมรรัตน์   คำวอน  คร ู  กรรมการ 
  2.1.6  นางฟารีดาร์   ช่างขุด  คร ู  กรรมการ 
  2.1.7  นางบุญศิรา   นวลศรี  คร ู  กรรมการ 
  2.1.8  นางวาสนา   ผาสุข  คร ู  กรรมการ 
  2.1.9   นางบัณฑวรรณ  ยอดแก้ว  คร ู  กรรมการ 
  2.1.10 นายสมหมาย   ชูจินดา  คร ู  กรรมการ 
  2.1.11 นางกนกรัตน์   ไหมพรหม คร ู  กรรมการ 
  2.1.12 นางสุทธิรัตน์   คลองรั้ว  คร ู  กรรมการ 
  2.1.13 นายพิชัย   ประยูรช่วย  คร ู  กรรมการ 
  2.1.14 นางสาวสมจินตนา  ทองกรด คร ู  กรรมการ 
  2.1.15 นายกิตติ   พูลแก้ว  คร ู  กรรมการ 
  2.1.16 นางสาวนริสรา  ทองนุ่ม  คร ู  กรรมการ 
  2.1.17 นางนาซอฟ๊ะ   ฮะซา  คร ู  กรรมการ 
  2.1.18 นายสิทธิโชค   วงศ์กระจ่าง คร ู  กรรมการ 
  2.1.1๙ นางสาวอิสรีย์   พงค์ทองเมือง คร ู  กรรมการ 
  2.1.20 นางฮะนิล   หมัดเหล็ม คร ู  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ จัดรวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่างๆ และสรุปผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน   
 
 2.2 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.2.๑  นางโสภิดา   ภู่เลิศตระกูล คร ู  หัวหน้า 
  2.2.2  นางอารีรัตน์   เทพณรงค์ คร ู  กรรมการ 
  2.2.3 นางสายชุลี   ลำนวน  คร ู  กรรมการ 
  2.2.4  นางวรรณา   พรหมเพชร คร ู  กรรมการ 
  2.2.5  นายดนัย   วิริโย  คร ู  กรรมการ 
  2.2.6  นางสาวกนกลักษณ์  มีงาม  คร ู  กรรมการ 
  2.2.7  นางสาวรุ่งทิวา   รุ่งรัตน์  คร ู  กรรมการ 
  2.2.8  นางอัจจิมา   กาญจนารักษ์ คร ู  กรรมการ 
  2.2.9  นางสาวเสาวลักษณ์  ทองเกียว คร ู  กรรมการ 
  2.2.10 นายจำลอง   สองเมือง คร ู  กรรมการ 
  2.2.11 นางสุวรรณี   รักษ์เกลี้ยง คร ู  กรรมการ 
  2.2.12 นางสาวชฎาภรณ์  สมศักดิ์ คร ู  กรรมการ 
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  2.2.13 นางเบญจางค์   อธิมุตติกาล คร ู  กรรมการ 
  2.2.14 นางสาวจิรารัก  จันทร์คงหอม คร ู  กรรมการ 
  2.2.15 นางชุติมา   สมรรคจันทร์ คร ู  กรรมการ 
  2.2.16 นางพวงรัตน์   สุวรรณเลื่อน คร ู  กรรมการ 
  2.2.17 นายดุสดี   เจือจันทร์ คร ู  กรรมการ 
  2.2.18 นายดำรงศักดิ์   เกิดชื่น  คร ู  กรรมการ 
  2.2.19 นายมนตรี  ยี่สุ่น  คร ู  กรรมการ 
  2.2.20 นางอุมาพร   มัฐฐาพันธ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดรวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่างๆ และสรุปผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
 
 2.3 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.3.๑  นางวันดี   เหล่าสุวรรณ คร ู  หัวหน้า 
  2.3.2  นางไพรินทร์   เรืองศาสตร์ คร ู  กรรมการ 
  2.3.3  นางสุคนธ์นภัสร์   เจริญสง  คร ู  กรรมการ 
  2.3.4  นายเฉลิมพล   ทิมบำรุง           ครู  กรรมการ 
  2.3.5  นางพิมพิชชา   ทองเพ่ิม  คร ู  กรรมการ 
  2.3.6  นางเกศินี   วงศ์ชนะ  คร ู  กรรมการ 
  2.3.7  นายนิพนธ์   ธนพัฒน์ศิริ คร ู  กรรมการ 
  2.3.8   นายสิทธิชัย   วงศ์ชนะ  คร ู  กรรมการ  

  2.3.9  นายนราวุธ   หมัดอะดัม คร ู  กรรมการ 
  2.3.10 นางชรีย์รัตน์   บุษย์เพชร คร ู  กรรมการ 
  2.3.11 นายสมคิด   ชาติดำ  คร ู  กรรมการ 
  2.3.12 นายเอกศักดิ์   คลองรั้ว  คร ู  กรรมการ 
  2.3.13 นางสุธิดา   แวหะยี  คร ู  กรรมการ 
  2.3.14 นางวาสนา   อินทสโร  คร ู  กรรมการ 
  2.3.15 นางสาวชญาทัศน์  เสมสุขกรี คร ู  กรรมการ 
  2.3.16 นางสาวอรศิริ   สืบสังข์  คร ู  กรรมการ 
  2.3.17 นางสาวพัชยา   นันทเศรษฐศิริ คร ู  กรรมการ 
  2.3.18 นางบุปผา  ไชยชนะ  คร ู  กรรมการ 
  2.3.19 นางสุทธิรัตน์   หนูมาก  คร ู  กรรมการ 
  2.3.20 นางสาวพัชราภรณ์  เรืองศรี คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดรวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่างๆ และสรุปผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 ๑.  นางสาวศุภรา   ปางนิติคณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายอาณัติ    สายสลาม    รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
      ๓.  นายกฤตภาส   วงศ์วาทยากร    รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 

4.  นายอัสนัย    เพชรใส     รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 5.  นางนาตยา    โปติล่ะ   คร ู   กรรมการ  
 6.  นางโสภิดา    ภู่เลิศตระกูล  คร ู   กรรมการ 
 7.  นางฮะนิล    หมัดเหล็ม  คร ู   กรรมการ 
 8.  นางวันดี    เหล่าสุวรรณ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประมวลผล เพ่ือสรุปผลการประเมิน หาจุดเด่น จุดด้อย แผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานให้สูงขึ้น  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  และความต้องการการช่วยเหลือของโรงเรียน 

 
คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 
1.  นายอาณัติ    สายสลาม    รองผู้อำนวยการ  หัวหน้า 
2.  นางวันดี    เหล่าสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
๓.  นางสาวศิริวรรณ   มูเก็ม   คร ู   กรรมการ 
4.  นางลารีย์    ชื่นจิตต์   คร ู   กรรมการ 
5.  นางฮะนิล    หมัดเหล็ม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ มาประมวลภาพรวมของสถานศึกษา และจัดทำรายงานรูปเล่ม

เสนอต้นสังกัด (เทศบาลนครหาดใหญ่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

                 สั่ง ณ วันที่    31  มีนาคม พ.ศ. 2565   
 
 
         (นางสาวศุภรา  ปางนิติคณากร) 
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
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คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
ที่  33 / ๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 
********************************* 

 
การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

ดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  โดย “การประกันคุณภาพการศึกษา”ตามกฎกระทรวง
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กำกับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้
การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวศุภรา ปางนิติคณากร  ประธานกรรมการ 
๒.  นายกฤตภาส  วงศ์วาทยกร  รองประธาน 
3.  นายอาณัติ  สายสลาม  รองประธาน 
4.  นายอัสนัย  เพชรใส   รองประธาน 
มีหน้าที ่ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี 
ประสิทธิภาพ 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.  นางวันดี  เหล่าสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางกาญจนา  ปรางค์รัตนศิลา  กรรมการ 
3.  นางวรรณา  พรหมเพชร  กรรมการ 
4.  นางอุมาพร  มัฏฐาพันธ์  กรรมการ 
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5.  นางวาสนา  ผาสุข   กรรมการ 
6.  นางกนกรัตน์  ไหมพรหม  กรรมการ 
7.  นายพิชัย  ประยูรช่วย  กรรมการ 
8.  นายกิตติ  พูลแก้ว   กรรมการ 
๙.  นางสาวพัชราภรณ์ เรืองศรี   กรรมการ 
๑๐. นางนริสรา  ทองนุ่ม   กรรมการ 
11. นางสาวสมจินตนา ทรงกรด   กรรมการ 
12. นางสุทธิรัตน์ คลองรั้ว   กรรมการ 
13. นางสาวพัชยา นันทเศรษฐศิริ  กรรมการ 
14. นายสมคิด  ชาติดำ   กรรมการ 
15. นางโสภิดา  ภู่เลิศตระกูล  กรรมการ 
16. นายเฉลิมพล ทิมบำรุง   กรรมการ 
17. นางอัจจิมา  กาญจนารักษ์  กรรมการ 
18. นายสิทธิชัย  วงศ์ชนะ   กรรมการ 
19. นางชัยทิพย์  พิชยเวทย์วงศา   กรรมการ 
20. นางฮะนิล  หมัดเหล็ม  กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวศิริวรรณ มูเก็ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษา 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
 

                                                     (นางสาวศุภรา  ปางนิตคิณากร) 
                                                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) 

 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

ผลประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 -3  ปีการศึกษา 2564 
 

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที๑่/๑ 37 3 3 3 2.95 11.95 2.99 3 
ชั้นอนุบาลปีที๑่/๒ 37 2.95 2.86 2.78 2.81 11.40 2.85 3 
ชั้นอนุบาลปีที๑่/3 37 3 2.97 2.97 2.97 11.91 2.98 3 
ชั้นอนุบาลปีที๑่/๔ 36 3 3 3 3 12 3 3 

รวม 147 11.95 11.83 11.75 11.73 47.26 11.82  

ค่าเฉลี่ย  2.99 2.96 2.94 2.93 11.82 2.96 3 

สรุประดบัคุณภาพ  3 3 3 3    
สรุปพัฒนาการ  ดี ด ี ด ี ดี    

 

        
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที2่/๑ 27 3 3 3 3 12 3 3 
ชั้นอนุบาลปีที2่/๒ 26 3 3 3 3 12 3 3 
ชั้นอนุบาลปีที2่/3 25 3 3 3 2.80 11.80 2.95 3 
ชั้นอนุบาลปีที2่/๔ 24 3 3 3 3 12 3 3 

รวม 102 12 12 12 11.8 47.80 11.95  
ค่าเฉลี่ย  3 3 3 2.95 11.95 2.99 3 

สรุประดบัคุณภาพ  3 3 3 3    
สรุปพัฒนาการ  ดี ด ี ด ี ดี    

 
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที ่๓/1 32 3 3 3 3 12 3 3 
ชั้นอนุบาลปีที ่๓/2 32 3 3 3 3 12 3 3 
ชั้นอนุบาลปีที ่๓/3 32 3 3 3 3 12 3 3 
ชั้นอนุบาลปีที ่๓/๔ 32 3 3 3 3 12 3 3 

รวม 128 12 12 12 12 48 3  
ค่าเฉลี่ย  3 3 3 3 12 3 3 

สรุประดบัคุณภาพ  3 3 3 3    
สรุปพัฒนาการ  ดี ด ี ด ี ดี    



๑๓๓ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา  2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนท่ี 
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

1. ภาษาไทย 201 136 19 20 9 14 3 0 0 175 87.06 
2. คณติศาสตร ์ 201 149 13 19 8 8 4 0 0 181 90.05 
3. วิทยาศาสตร ์ 201 155 11 12 7 12 4 0 0 178 88.56 
4. สังคมศึกษา ฯ 201 135 31 25 8 2 0 0 0 191 95.02 
5. ประวตัิศาสตร ์ 201 114 35 30 16 6 0 0 0 179 89.05 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 201 201 0 0 0 0 0 0 0 201 100.00 
7. ศิลปะ 201 122 22 17 23 17 0 0 0 161 80.10 
8. การงานอาชีพฯ 201 157 13 17 14 0 0 0 0 187 93.03 
9. ภาษาตา่งประเทศ 201 86 25 34 18 38 0 0 0 145 72.14 

รวม 1809 1255 169 174 103 97 11 0 0 1598 88.34 
ร้อยละ 100.00 69.38 9.34 9.62 5.69 5.36 0.61 0.00 0.00 88.34  

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 
นักเรียน
ท่ี 
ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

1. ภาษาไทย 228 137 24 19 19 16 13 0 0 180 78.95 
2. คณติศาสตร ์ 228 155 19 12 11 11 20 0 0 186 81.58 
3. วิทยาศาสตร ์ 228 157 33 22 8 8 0 0 0 212 92.98 
4. สังคมศึกษา ฯ 228 163 18 18 10 8 8 3 0 199 87.28 
5. ประวตัิศาสตร ์ 228 127 20 31 28 9 12 1 0 178 78.07 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 228 167 22 31 8 0 0 0 0 220 96.49 
7. ศิลปะ 228 126 16 18 23 44 1 0 0 160 70.18 
8. การงานอาชีพฯ 228 179 13 20 16 0 0 0 0 212 92.98 
9. ภาษาตา่งประเทศ 228 134 12 21 16 24 21 0 0 167 73.25 

รวม 2052 1345 177 192 139 120 75 4 0 1714 83.53 
ร้อยละ 100.00 65.55 8.63 9.36 6.77 5.85 3.65 0.19 0.00 83.53  

 



๑๓๔ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนท่ี 
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

1. ภาษาไทย 303 131 65 44 41 19 3 0 0 240 79.21 
2. คณติศาสตร ์ 303 202 32 29 14 10 8 8 0 263 86.80 
3. วิทยาศาสตร ์ 303 132 61 54 28 23 5 0 0 247 81.52 
4. สังคมศึกษา ฯ 303 182 56 45 13 7 0 0 0 283 93.40 
5. ประวตัิศาสตร ์ 303 192 44 30 16 21 0 0 0 266 87.79 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 303 274 26 3 0 0 0 0 0 303 100.00 
7. ศิลปะ 303 116 39 46 47 55 0 0 0 201 66.34 
8. การงานอาชีพฯ 303 239 18 24 9 13 0 0 0 281 92.74 
9. ภาษาตา่งประเทศ 303 256 41 6 0 0 0 0 0 303 100.00 

รวม 2727 1724 382 281 168 148 16 8 0 2387 87.53 
ร้อยละ 100.00 63.22 14.01 10.30 6.16 5.43 0.59 0.29 0.00 87.53  

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนท่ี 
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

1. ภาษาไทย 261 71 51 69 40 29 1 0 0 191 73.18 
2. คณติศาสตร ์ 261 116 23 47 10 14 18 33 0 186 71.26 
3. วิทยาศาสตร ์ 261 151 44 34 27 5 0 0 0 229 87.74 
4. สังคมศึกษา ฯ 261 158 66 18 7 12 0 0 0 242 92.72 
5. ประวตัิศาสตร ์ 261 176 53 13 16 3 0 0 0 242 92.72 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 261 141 34 44 40 2 0 0 0 219 83.91 
7. ศิลปะ 261 93 40 33 27 36 22 10 0 166 63.60 
8. การงานอาชีพฯ 261 244 15 2 0 0 0 0 0 261 100.00 
9. ภาษาตา่งประเทศ 261 131 19 11 17 21 29 33 0 161 61.69 

รวม 2349 1281 345 271 184 122 70 76 0 1897 80.76 
ร้อยละ 100.00 54.53 14.69 11.54 7.83 5.19 2.98 3.24 0.00 80.76  

 



๑๓๕ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 
นักเรียน
ท่ี 
ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

1. ภาษาไทย 247 92 24 24 33 18 12 44 0 140 56.68 
2. คณติศาสตร ์ 247 103 30 37 35 36 4 2 0 170 68.83 
3. วิทยาศาสตร ์ 247 72 37 29 31 17 16 45 0 138 55.87 
4. สังคมศึกษา ฯ 247 133 20 22 53 19 0 0 0 175 70.85 
5. ประวตัิศาสตร ์ 247 64 37 73 57 15 0 1 0 174 70.45 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 247 84 28 51 82 2 0 0 0 163 65.99 
7. ศิลปะ 247 90 30 24 29 22 52 0 0 144 58.30 
8. การงานอาชีพฯ 247 132 23 9 12 24 16 31 0 164 66.40 
9. ภาษาตา่งประเทศ 247 67 29 26 24 22 30 49 0 122 49.39 

รวม 2223 837 258 295 356 175 130 172 0 1390 62.53 
ร้อยละ 100.00 37.65 11.61 13.27 16.01 7.87 5.85 7.74 0.00 62.53  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนท่ี 
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

1. ภาษาไทย 188 76 27 36 25 18 6 0 0 139 73.94 
2. คณติศาสตร ์ 188 54 22 18 11 17 26 40 0 94 50.00 
3. วิทยาศาสตร ์ 188 52 29 29 23 38 15 2 0 110 58.51 
4. สังคมศึกษา ฯ 188 89 28 35 21 15 0 0 0 152 80.85 
5. ประวตัิศาสตร ์ 188 87 36 65 0 0 0 0 0 188 100.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 188 142 23 23 0 0 0 0 0 188 100.00 
7. ศิลปะ 188 84 28 30 13 10 23 0 0 142 75.53 
8. การงานอาชีพฯ 188 123 28 9 28 0 0 0 0 160 85.11 
9. ภาษาตา่งประเทศ 188 105 28 22 13 20 0 0 0 155 82.45 

รวม 1692 812 249 267 134 118 70 42 0 1328 78.49 
ร้อยละ 100.00 47.99 14.72 15.78 7.92 6.97 4.14 2.48 0.00 78.49  

 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3   
ปีการศึกษา  256๑-๒๕๖๓ 

 

พัฒนาการ 
ผลการประเมินพัฒนาการเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
พัฒนาการด้านร่างกาย 2.80 3.00 3.00 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 2.72 2.89 2.99 
พัฒนาการด้านสังคม 2.69 2.96 2.99 
พัฒนาการด้านสติปัญญา 2.70 2.81 2.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ๖  
ปีการศึกษา  256๑-๒๕๖๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป   

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1. ภาษาไทย 66.34 55.50 51.80 
2. คณิตศาสตร์ 68.06 53.46 57.90 
3. วิทยาศาสตร์ 81.49 66.72 65.69 
4. สังคมศึกษา ฯ 75.18 68.17 70.54 
5. ประวัติศาสตร์ 81.57 72.03 62.53 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 95.99 90.60 92.21 
7. ศิลปะ 87.80 67.15 63.78 
8. การงานอาชีพฯ 78.13 74.80 80.97 
9. ภาษาต่างประเทศ 68.47 54.48 53.71 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๘ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


