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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ข้ันปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปากคลอง   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของ 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับข้ัน
พื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนบ้านปากคลอง   ตั้งอยู่เลขที่  80  หมู่ที่  5  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  
64210 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุโขทัย เขต 1 มีผูบ้รหิารคือ นายภาณุพงศ์  ชูมา   ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านปากคลอง  เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล 2 - 3  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2561  มีบุคลากรจ านวนทัง้สิ้น 9 คน  มีนักเรียนระดบัปฐมวัยจ านวน  12  คน  และระดับประถม
ศึกษาจ านวน  54  คน  รวมทั้งหมด  66  คน  ผลการประเมินตนเองมีดงันี ้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม  มีข้อมูลเชิงประจักษ์

สนับสนุนผลการประเมินดังนี้ เด็กร้อยละ 75   มีน้ าหนัก  ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  เด็กร้อยละ  75  มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัยตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้  เด็กร้อยละ  90  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งแวดลอ้ม 
เด็กร้อยละ 75  มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก เดก็ร้อยละ  80 มีการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตร
ประจ าวัน  มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิง่แวดล้อม ภายในและนอกห้องเรียน  เด็กร้อยละ  90  มีมารยาตามวัฒนธรรมไทย 
ยอมรบัหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เด็กรอ้ยละ 75  มีการสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องใหผู้้อื่นเข้าใจ  มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   เด็กร้อยละ 75  มีการคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและสามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการของเด็กแต่ละ
คนได้ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพดีเลิศ มีข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนบัสนุนผลการประเมนิดังนี ้สถานศึกษามีการจัดท าหลกัสูตรที่ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็ก  มี
การปรับให้สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษาและท้องถ่ินทุกปี มีการวางแผนแกป้ัญหาในการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ัน
เรียนทกุปี สถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูทุกคนได้รบัการพัฒนาศักยภาพ ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจัดประสบการณ์  และมรีะบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนบัสนุนผลการประเมินดงันี้ ครูร้อยละ 100  มีการจัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ครูร้อยละ 80 มีการจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย และมีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงในปีต่อไปได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกป ี

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มข้ีอมูลเชิงประจักษ์
สนับสนุนผลการประเมินดังนี ้1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัช้ัน นักเรียนร้อยละ 69  มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกป้ัญหา ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน นักเรียนร้อยละ 40  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดบัช้ัน นักเรียนร้อยละ  
60 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร เพื่อพฒันาตนเอง อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน นักเรียนรอ้ยละ  60 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ  60 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน สถานศึกษามี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2562  ลดลงจากปี
การศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.98  นักเรียนรอ้ยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน (RT)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.85  นักเรียนรอ้ย
ละ80  มีความรู้และเจตคติที่ดีพร้อมทีจ่ะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไป 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
นักเรียนร้อยละ 79  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ สูงกว่าเป้าหมายตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน  นักเรียนร้อยละ 79  มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
นักเรียนร้อยละ 79  ผู้เรียนยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย นักเรียนร้อยละ 79  มี
ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุเหมาะสมตามระดบัช้ัน นักเรียนร้อยละ 79  มีการฝากออม
ทรัพยส์ม่ าเสมอ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีข้อมูล
เชิงประจกัษ์สนับสนุนผลการประเมินดังนี้  สถานศึกษามีเปา้หมายวิสัยทัศน์และพันธกจิ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่าย มี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรูจ้ัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินดังนี้ ครผูู้สอนมจีัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิรงิตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ภูมิปญัญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ใหข้้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียน  และ มีชุมชนแหง่การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูเพือ่พัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1) การพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑  
ยุคไทยแลนด์ 4.0  

2) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
3) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ  NT ช้ันประถมศึกษาปทีี่  3 
4) ต้องการครูเพิม่เพราะโรงเรียนมีครูไม่ครบช้ันท าการจัดการเรียนการสอนล าบาก และต้องการครูวิชาเอก เพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ O-NET ป.6 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
          ช่ือโรงเรียนบ้านปากคลอง ที่อยูเ่ลขที่ 80  หมู่ 5  ต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย        
          สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัยเขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนระดบัช้ันอนุบาลปทีี่ 2   ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่  6 
   ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายภาณุพงศ์  ชูมา  วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบรหิารการศึกษา 

ด ารงต าแหนง่นี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 10  พฤศจิกายน  2558  ถึงปัจจุบัน 29  มีนาคม  2563  เป็นเวลา  
4 ป ี 4  เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
-  โรงเรียนบ้านปากคลอง  ตั้งอยู่  เลขที่  80  หมู่ที่  5  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย   
ก่อตั้งข้ึนเมือ่  วันที่  10  เมษายน  2482  โดยนายนาค  อ่ าอิ่ม   และนายหล่อ  พระบางขลัง   มอบที่ดิน  
จ านวน  9  ไร่  3   งาน   27  ตารางวา  ให้เป็นที่ก่อสร้าง   เปิดอย่างเป็นทางการ วันที่  10  พฤษภาคม  
พ.ศ.2482    ในปีการศึกษา  2482   รับนักเรียนเข้าเรียน  จ านวน  65  คน  มีครูปฏิบัติการสอน  2  
คน  นายแฉล้ม  นิยมกูล   เป็นครูใหญ่   ในปัจจบุัน  ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 66 คน  มีครู 4 คน  
ครูอัตราจ้าง  3  คน  นักการ 1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา  10  คน  
เปิดปฏิบัตกิารสอน ตั้งแต่ระดบัช้ันอนุบาลปทีี่ 2 -3  (นักเรยีนอายุ 4 – 5  ปี(อ.1,อ.2) มีนักเรียน 12  คน  
และระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีนักเรียน จ านวน  54  คน พื้นที่รับผิดชอบดูแลประชากรให้ได้รับ
การศึกษา  ในเขตบริการ  คือ  เขตพื้นที่หมู่ที่  5  บ้านปากคลอง  มีประชากรที่ต้องดูแลการเข้ารับ
การศึกษา  จ านวน 168  ครัวเรือน  689  คน    ในต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  
โรงเรียนบ้านปากคลอง  อยู่ในสงักัดทางการศึกษา  กลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนรามค าแหง   ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย  เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
-  ข้อมูลด้านทรัพยากรสนบัสนุน  โรงเรียนมีอาคารเรียน  2  หลงั  8  ห้องเรียน (ไดร้ับงบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซม จ านวน 168,000 บาท ซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2551)  อาคารเรียนหลังที่ 2  
เป็นอาคารเรียน 4 ห้องเรียน  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  2562 (ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 2,697,000 บาท ) และเริม่เข้าใช้อาคารเรียน วันที่ 9  กันยายน  2562  เป็นต้นไป อาคาร
ประกอบเอนกประสงค์  จ านวน  1  หลงั  ส้วม  3  หลัง  9 ที่นั่ง  สนามกีฬา  4  สนาม ได้แก่ สนาม
ฟุตบอล  สนามตะกรอ้ สนามวอลเลย์บอล  สนามเด็กเล่น  1  สนาม  มีพื้นที่แปลงเกษตร จ านวน  50  
ตารางวา สื่อรบัสญัญาณทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน  7  เครื่อง  เพือ่รบัห้องเรียนทางไกลโรงเรียนไกล
กังวลหัวหิน  พร้อมเครื่องรบัสญัญาณและโทรทัศน์ ห้องเรียนละ 1  เครื่อง ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์  1  
ห้อง มีคอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนการสอน  8  เครื่อง  ห้องสมุด  ห้องธุรการ มีคอมพิวเตอร์สนบัสนุน
การบริหารจัดการ จ านวน  2  เครื่อง  โทรทัศน์พร้อมเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เพือ่สนบัสนุนการเรียนการ
สอนหอ้งเรียนทางไกล (กรณีครทู างานธุรการจัดให้นักเรียนที่ก าลงัสอนไดเ้รียนรู้ไปพร้อมครทู างาน)  ห้อง
พัสดุ  ห้องปฐมพยาบาล  ห้องร้านค้าสหกรณ์  สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเอกชน  ไฟฟ้า  ประปา  
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 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมลีักษณะ เป็นหมูบ่้าน  มีประชากรประมาณ 689 คน บริเวณใกล้เคียง    
    โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านหน้าถนนโรงเรียนเป็นคลองแม่ร าพัน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร    
    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินที่เป็นที่รูจ้ักโดยทั่วไป คือ ศิลปวัฒนธรรม 

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั ประถมศึกษาอาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
    พุทธ ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ 
    ครอบครัว   5   คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปากคลอง  มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางหมูบ่้าน  มีอาณาเขตติด 

   กับ  วัดปากคลอง  สภาพพื้นทีเ่ป็นที่ลุ่ม  ติดชายคลองในฤดูฝนน้ าจะท่วมพื้นที่ระดับสูงมากและเป็นเวลา 
   ยาวนาน  และท่วมหลายครั้งตามธรรมชาติ ท าให้มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษามากพอควร ในชุมชนมี   
   สถานประกอบการ เป็นแหล่งเรียนรู้  คือ  งานเครื่องปั้นดินเผา   มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ  งาน 
   ปั้นดินรูปต่าง  ๆ  ส่งโรงเผา  งานถักสาน  และมีผูม้ีความรู้ความสามารถในงานต่าง  ๆ  ดังกล่าว  เป็นภูมิ 
   ปัญญาท้องถ่ินที่โรงเรียนสามารถไปใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนได้ 

 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา

2562 
1 - 4 - 3 2 

 
 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

1 - - 6 3 - 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  66  คน 
 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 1 5 2 7 15 : 1 
อ.2 1 2 3 5 15 : 1 
รวม 2 7 5 12  
ป.1 1 5 3 8 15 : 1 
ป.2 1 5 6 11 15 : 1 
ป.3 1 8 6 14 15 : 1 
ป.4 1 7 1 8 15 : 1 
ป.5 1 2 2 4 15 : 1 
ป.6 1 7 2 9 15 : 1 
รวม 6 34 20 54  

รวมท้ังหมด 8 41 25 66  
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่  6    ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 8 7 14 4 4 9 85.19 
คณิตศาสตร์ 8 9 14 2 2 7 77.78 
วิทยาศาสตร ์ - - 13 - - 9 ๔๐.๗๔ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 5 - 1 3 - ๓๑.๔๘ 
สังคมศึกษา 8 11 14 4 1 6 81.48 
ประวัติศาสตร ์ 8 11 8 2 1 4 62.96 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 11 14 5 3 9 92.59 
ศิลปะ  8 11 14 7 1 5 92.59 
การงานฯ 8 7 14 7 1 9 85.19 
ภาษาต่างประเทศ(ภาอังกฤษ) 8 10 14 7 3 9 94.44 
รวมจ านวน 72 82 119 39 19 67 744.44 
เฉลี่ยร้อยละ 100 82.82 94.44 54.16 52.77 82.71 77.81 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 80.71 69.42 75.07 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทัง้หมด 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
   

ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

8 100 8 100 8 100 

     
  จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ..........8.........คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ...............8.........คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ............8........คน  

 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 - 2562 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
การอ่านออกเสียง 

58.18 68.50 + 10.32 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
การอ่านรู้เรื่อง 

67.45 72.81 + 5.36 

รวม 2 สมรรถนะ 62.81 70.66 + 7.85 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยท้ัง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นที ่     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

       
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 - 2562 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

 2561 
ปีการศึกษา 

 2562 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 36.07   
ด้านค านวณ 48.21   
ด้านเหตุผล 39.07   
รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 41.12   

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.56 33.89 26.89 27.22 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่     
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.33 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2561- 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 56.45 40.56 -15.89 
คณิตศาสตร์ 23.50 33.89 +10.39 
วิทยาศาสตร ์ 33.25 26.86 -6.39 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 27.25 27.22 -0.03 

รวม 140.54 128.53 -11.92 
เฉลี่ย 35.11 32.13 -2.98 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 9 2 22.22 
คณิตศาสตร์ 9 2 22.22 
วิทยาศาสตร ์ 9 0 0 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 9 0 0 

 
1.6  ข้อมูลการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
       จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 7 5 8 11 14 8 4 9 

2. แปลงเกษตร 7 5 8 11 14 8 4 9 

3. ห้องคอมพิวเตอร ์ 7 5 8 11 14 8 4 9 
 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 
แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. สวนสัตว์ 7 5 8 11 14 8 4 9 

2. เครื่องป้ันดินเผา 7 5 8 11 14 8 4 9 

3. พิพิธภัณฑ์ 7 5 8 11 14 8 4 9 
 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 246,247 
- เงินนอกงบประมาณ 268,000 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      514,247 
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1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายสมวัย ๕ 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ เด็กมีพฒันาการด้านสังคมสมวัย ๕ 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ เด็กมีพฒันาด้านสติปญัญาสมวัย ๑๐ 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐ 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เนน้เด็กเป็นส าคัญ ๓๕ 30.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕ 11.50 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕ 4.75 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์ พันธกิจ  
   และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น  
   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
   สถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการสง่เสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รกัษา 
   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 

๒.๕๐ 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.25 ดี 
สรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)ี   
 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   87.25   คะแนน 
 - มีคุณภาพระดับ   ดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาเรง่รัดพฒันาในเรื่อง  ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง  รวมถึงการจัดกจิกรรมเพือ่การ
แก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง  6  ด้านอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการด าเนินงานพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้พฒันาการด าเนินงานตามระบบบรหิาร
คุณภาพ  PDCA  ทุกโครงการให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม  ในการประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรงุโครงการ 
 



๑๓ 
 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูพัฒนาในการวางแผนจัดระบบการประเมินพฒันาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
รวมถึงการน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก  และส่งเสริมการ
เปิดโอกาสให้ผูป้กครองมสี่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กด้วย 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ 9.95 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑๐ 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ๑๐ 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และมีจิตสาธารณะ ๑๐ 7.67 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐ 12.00 ดี 
ดีตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๑๐ 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕ 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
               เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๕ 4.75 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
              ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

๕ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕ 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการสง่เสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและรักษา 
                 มาตรฐาน เพื่อใหส้อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 

๕ 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 84.91 ดี 
 
สรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 84.91  คะแนน 
 - มีคุณภาพระดับ   ดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ด้านการจัดการศึกษา 

   การพัฒนาให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทัง้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากบัสงัคม  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม 

2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   การสนบัสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการประชุม  อย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง  
และมีการรายงานผลการประชุมต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1   ภายใน  15  วันนับ
แต่วันประชุมทุกครั้ง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   การสง่เสรมิให้มรน าผลการประเมินของครูทุกคนในทกุด้านไปพัฒนาครูแตล่ะคนอย่างสม่ าเสมอ  
และมีการจัดบรรยากาศของห้องเรียนทุกหอ้งใหเ้อื้อตอ่การเรียนรู้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ส่วนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดบัปฐมวัย  3 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของเดก็ ระดบัคณุภาพ……ยอดเยีย่ม.... 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.1 มีน้ าหนัก  ส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรง

ตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสมัพันธ์ได้ดี 
√     

1.2 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนิสัย  √    
1.3 หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งแวดลอ้ม √     
1.4 มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก  √    
1.5 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน  √    
1.6 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในและนอกห้องเรียน √     
1.7 มีมารยาตามวัฒนธรรมไทย ยอมรบัหรือเคารพความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 
√     

1.8 เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ √     
1.9 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตผุล ทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์
 √    

1.10 คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและสามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 

 √    

คะแนนรวม 45 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 90 

ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 
 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
-โครงการอาหารกลางวัน 
-โครงการอาหารเสริมนม 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาส ี
-บันทึกการชัง น้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
-บันทึกพัฒนาการ 



๑๖ 
 

- กิจกรรมการเคลือ่นไหวร่างกาย  เช่น  การเต้นตามจังหวะเพลง 
- กิจกรรมผู้น า – ผู้ตาม 
- กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างผลงานของตนเอง  เช่น  การฉีกปะกระดาษ  การปั้น  การวาด ฯลฯ 
- กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ / ต้นไม้ 
- กิจกรรมบันทึกความดี 
- กิจกรรมแบ่งงานกลุ่ม   
- กิจกรรมยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมเล่าเหตุการณ์ที่ประสบมา / เล่านิทาน 
-กิจกรรมฝึกหัดนับเลขจากอุปกรณ์ของเล่น 
- กิจกรรมการเล่น  การอ่าน  ตามมุมหนงัสือหรือมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการใช้แหลง่เรียนรูห้้องสมุดโรงเรียน 
 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากกหลาย  เพื่อพฒันาการด้านร่างกายของเด็ก  
ส่งผลเด็กมีพฒันาการด้านร่างกายเจรญิเติบโต  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
สามารถดูแลรักษาสุขภาพ  และหลกีเลี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด  สง่เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ   
ส่งผลให้เด็กมีอารมณ์  จิตใจ  และความรู้สกึที่เหมาะสมกับวัย  มีความสุข  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง  มี
ความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ  
ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลือ่นไหว  และรักธรรมชาติ  ส่งเสรมิพัฒนาการด้านสังคม  ส่งผลให้เด็กมีนสิัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้
ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ส่งเสริมพฒันาการด้านสติปญัญา  ส่งผลให้เดก็มีพฤติกรรม
สนใจเรียนรู้สิง่รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  รักการเรียนรู้   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ  ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  1  ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดบัคณุภาพ……...ดีเลศิ......... 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2.1 มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ 4ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน  √    
2.2 จัดครูใหเ้พียงพอต่อช้ันเรียน  √    
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  √    
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   √   
2.5 ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 
  √   

2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวของทุกฝ่ายมสีว่นร่วม  √    
คะแนนรวม 22 
คะแนนเฉลี่ย 73.33 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่

- โครงการพฒันาหลักสูตร    - จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน    - กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา 
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน   - กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียน - กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรสูม่ืออาชีพ 
- กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน - กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน ไอ.ที.   - จัดท าแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมการเข้าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมประชุมครูและบุคลากร  - รายงานผลการพฒันาคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
- ออกค าสั่งของโรงเรียน    - รายงานสถานศึกษาประจ าป ี
- กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียน - กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรสูม่ืออาชีพ 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ - กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรงุซ่อมแซม พสัดุครุภัณฑ์การศึกษา - จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
- ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก  - ประเมินคุณภาพของครู บุคลากร และทกุภาคส่วน 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ - ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพือ่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้
โรงเรียนมีวิธีการ  แนวทาง  และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มปีระสทิธิภาพมากข้ึน  และส่งผลให้
เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ที่เหมาะสมกบัวัย  ความสามารถ  และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ  มี



๑๘ 
 

ระบบและกลไกให้ผูม้ีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา  และมีการสร้างกจิกรรมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  
และท้องถ่ิน  รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาการของเดก็อย่างรอบด้าน  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรผูป้กครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นั้น  การก าหนดกระบวนการด าเนินการและการบรหิาร
จัดการของโรงเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น  ส่งผลให้การด าเนินการและการบรหิารบรรลุ
เป้าหมาย เป็นไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย และ พฒันาครูทัง้ระบบ  สง่ผลให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล  จึงสง่ผลใหผู้้เรียนมีคุณภาพมากข้ึน  และ
พัฒนาการที่ดีอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียน  ชุมชน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง  เกิด
การเรียนรูโ้ดยผ่านสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  แหลง่การเรียนรู้  องค์ความรู้ต่างๆ  จนสามารถสร้างความรู้  ทักษะ  มี
ระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  พ่อแม่  
ผู้ปกครอง  และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  นอกจากนั้นการพัฒนา  แก้ไข ปรับปรุงการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหารให้
มีคุณภาพมากข้ึน  ส่งผลใหผู้้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์   ภาวะผู้น า  และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพฒันาเด็กปฐมวัย    บริหารงานด้วยหลักการบรหิารแบบมสี่วนร่วม  และใช้ข้อมลูการ
ประเมินผลหรอืการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  จนสามารถบรหิารจัดการการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตาม แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ   โดยให้
ค าแนะน า   ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเตม็เวลา  ท าใหบุ้คลากรใน
โรงเรียน  เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่  2  ในระดับ  ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ ระดบัคณุภาพ……ยอดเยีย่ม.. 

  

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดุลเตม็

ศักยภาพ 
 √    

3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  √    
3.3 จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   √    
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรบัปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 √    

คะแนนรวม 16 
คะแนนเฉลี่ย 80 
ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่

- โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา - กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- กิจกรรมจัดสวัสดิการโรงเรียน - กิจกรรมการส่งเสริมการมสี่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
- กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน - กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมประชุมพ่อแม่ ผูป้กครอง และเข้าร่วมกจิกรรมการสานใยรักกบัลกูในห้องเรียน 
- กิจกรรมการจ าท ามุมประสบการณ์  - กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
- ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก  - จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

 
ผลการพัฒนา 

จากการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนมีวิธีการ  แนวทาง  และแนวปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มปีระสทิธิภาพมากข้ึน  และส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
และสตปิัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ  มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดกจิกรรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา  จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมใหเ้ด็กมพีัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย และมีการสร้างกจิกรรมการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถ่ิน  รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาการของ
เด็กอย่างรอบด้าน ส่งผลให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไป
ปรับปรงุ การจัดประสบการณ์และพฒันาเดก็  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  3   ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 

 



๒๐ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับปฐมวัย  
 

มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 90 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 73.33 ดีเลศิ 
มาตรฐานที่ 3 80 ยอดเยี่ยม 
สรุปภาพรวม 81.11 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ........5 (ยอดเยี่ยม)................ 
 

       เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ 
ระดับ 5    มากกว่าร้อยละ 80   = ยอดเยี่ยม 
ระดับ 4        ร้อยละ70-79         = ดีเลิศ 
ระดับ 3    ร้อยละ 60-69  = ดี 
ระดับ 2    ร้อยละ 50-59  = ปานกลาง 
ระดับ 1    น้อยกว่าร้อยละ 40  = ก าลังพัฒนา 

 
 
 

ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 7 7 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 7 7 - - 
ด้านสังคม 7 7 - - 
ด้านสติปัญญา 7 7 - - 
 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 5 5 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 5 5 - - 
ด้านสังคม 5 5 - - 
ด้านสติปัญญา 5 5 - - 
 
 



๒๑ 
 

จุดเด่น 
    ครูมีการจัดกจิกรรมที่มปีระสิทธิภาพสง่ผลต่อพฒันาการผูเ้รยีน ปลูกฝังเด็กใหม้ีวินัย กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง มีกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก ครูมีความรู้
ความสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรยีนการสอน  โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เรียน ผูบ้รหิารมีวิสัยทัศน์และภาวะผูน้ าทั้งด้านวิชาการและการบรหิาร ส่งเสรมิสนบัสนุนการ
พัฒนาความสามารถของครู   ผู้เรียนมจีิตใจเอื้ออาทร  เมตตากรุณา รู้จักการเสียสละ มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  ซื่อสัตย์ รู้จกัการประพฤติตนตามแบบวัฒนธรรมไทย  ในดา้นของสถานศึกษา มี
ระบบการบรหิารจัดการที่ด ี พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  มีระบบประกันคุณภาพภายใน ส่งเสริมความสมัพันธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชน ได้รับความร่วมมือ ยอมรบั สนับสนนุ จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 ครูควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียน และมีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผูเ้รียนมีน้ าหนักส่วนสงูไม่ได้
มาตรฐาน และพฒันาการในด้านสติปญัญา 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน  ครูได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  มีการจัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาด้านร่างกายและสตปิัญญาผูเ้รียนเพิ่มมากขึ้น  ปรับการจัดการเรียนการ
สอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 

การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย และการส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่อง
เล่นต่างๆ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ระดับศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของผู้เรียน ระดบัคณุภาพ…….ดีเลศิ........ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
      ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สารและการ

คิดค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
 √    

      ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปญัหา ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

  √   

      ๓)  ผู้เรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

   √  

      ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการ
สื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัช้ัน 

  √   

      ๕)  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  

 √    

      ๖) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  √    

      ๗) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ (O-net) เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3 ของทกุป ี

   √  

      ๘) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ (nt) ตามศักยภาพ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของทุกป ี

   √  

     ๙) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง
ข้ึนไป 

√     

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่

สถานศึกษา ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของชุมชน 
 √    

      ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  √    
      ๓)  ผู้เรียนยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความ

หลากหลาย 
 √    

      ๔)  ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมได้ตามช่วงวัย  √    
      5)  ผู้เรียนรู้จกัประหยัดอดออม  √    

คะแนนรวม 49 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 70 

ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 
 
 



๒๓ 
 

1.กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนบ้านปากคลอง   มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีนทั้งด้านผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เตม็ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของแต่ละระดบัช้ัน โรงเรียนมี 
กระบวนการพฒันาด้วยการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาทกัษะการอ่าน เช่น การอ่านท านองเสนาะ การอ่าน 
ตอบปัญหาตามแนว PISA การตอบปัญหาจากสารานุกรม พัฒนาทักษะการเขียน เช่น การเขียนสะกดค า การ 
เขียนเรียงความ พัฒนาทักษะการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านโครงการ กจิกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมรักการอ่าน กจิกรรมค่ายอัจฉริยะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การ 
แข่งขันทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะการเขียนใหก้ับนักเรียน โดย 
ให้นักเรียนบันทึกเรื่องที่อ่านลงสมุดรกัการอ่าน และยังส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ การสื่อความ ประเมิน 
ค่าจากเรือ่งทีอ่่านและสรปุองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ส่วนด้านการคิดค านวณ  มีการจัดกิจกรรม 
เสริมทกัษะให้กบันักเรียน ได้แก่ กิจกรรม A-Math กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมการสอบแข่งขันภายใน 
โรงเรียนและการสง่เสรมิการสอบแข่งขันภายนอก 
     - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีกจิกรรมการเรียนรู้ทีม่อบหมายให้ผูเ้รียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน น าความรู้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช้ัน
เรียน และน าความรู้มาเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารรายงาน สือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สื่ออินเตอรเ์น็ต ส่งเสริมและกระตุ้นการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมแสดงผลงาน เช่น กิจกรรมตลาดนัดอาชีพพอเพียงอย่างเพียงพอ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open 
House ส่งเสริมใหผู้้เรียนแสดงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตสุมผล เช่น ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่ายวิทย์ฯ  ฝึกให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมเีหตุมผีล เช่น กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรม GSP นอกจากนี้ยังสนบัสนุนให้นักเรยีนน าความรู้ในห้องเรียนมาสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์  เช่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมโครงการออกแบบสร้างสรรค์อาชีพอิสระตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงอย่างยั่งยืน กจิกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมชมรมครอบครัวพอเพียง กจิกรรมอาสา
เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
  - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให ้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดบัช้ัน และสง่เสรมิสนบัสนุนให้ผูเ้รียน 
เข้าแข่งขันทดสอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  - ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจาก 
ผลการสอบวัดระดับชาติ โรงเรียนได้มกีารพฒันาหลักสูตรสถานให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
มีโครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในช้ันเรียนที่มีการทดสอบระดับชาติ มีการติดตามผลการเรียนของ 
นักเรียนเป็นรายบุคคล และสอนซ่อมเสริมให้กบันักเรียนกลุ่มที่ต้องการได้รบัการช่วยเหลอื 
  - ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรอืการท างาน ผูเ้รียนได้รับการพฒันาทักษะทั้งจาก 
กิจกรรมในช้ันเรียนและกจิกรรมโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมค่ายวิชาการ 
ของกลุม่สาระต่างๆ ค่ายส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นา กจิกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม การแสดง 
ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพสุจริต เช่น 
กิจกรรมมหกรรมตลาดนัดอาชีพอย่างพอเพียง กจิกรรมแนะแนวที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้รู้จกัโลกแหง่อาชีพ 
ทั้งจากเอกสาร ประสบการณ์ทางานของศิษย์เก่าในสาขาต่างๆ เชิญวิทยากรจากสถาบันต่างๆ มาให้ความรู้ 
และอ านวยความสะดวกใหผู้้เรียนได้ไปเรียนรู้ในสถาบันต่างๆ 
  - การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี การมสี่วนร่วมอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โรงเรียน 
ได้ปลูกฝังผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน การพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระ 



๒๔ 
 

การเรียนรู้ นอกจากนี้มโีครงการและกจิกรรมที่ช่วยดูแลและส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสีขาว และโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
  - ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย โรงเรียนได้ปลูกฝงัผู้เรียนในเรื่องดังกล่าวผ่านการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตร ในรายวิชา หลกัสูตรท้องถ่ิน รวมถึงการจัดกจิกรรมต่างๆ ใหผู้้เรียนได้ 
เข้าร่วม เช่น การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ การทัศนศึกษาในชุมชน 
ท้องถ่ิน การตักบาตรทาบุญในวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
  - การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนโดยการจัด 
โครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งกจิกรรมในและนอกห้องเรียน เช่น โครงการจัด
จ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ   นอกจากนี้มีกจิกรรมพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน เช่น ค่ายลูกเสอื-เนตรนารี ค่าย
วิชาการของกลุม่สาระต่างๆ 
 - สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ผูเ้รียนได้รบัการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ ผ่าน 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขพลศึกษา และรายวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ นอกจากนี้มกีาร 
พัฒนาผูเ้รียนผ่านกจิกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกโรงเรียน กิจกรรมค่ายเพือ่ 
พัฒนาทักษะการอยูร่่วมกัน เช่น ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายอบรมผู้นา กจิกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมในโอกาส 
ต่างๆ กิจกรรมเพือ่กระตุ้นเตือนให้ผูเ้รียนป้องกันตนเองจากอบายมุข เช่น กิจกรรมวันงดสบูบหุรี่โลก กจิกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
2.ผลการด าเนินงาน 
   - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารทัง้ภาษาไทยและอังกฤษและการคิดค านวณอยู ่
ในระดับดี  เนื่องด้วยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในทกุ 
วิชา รวมถึงมีการจัดกจิกรรมต่างๆ ใหก้ับผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม อยู่ในระดบั พอใช้ เนื่องด้วยมีการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  แต่ผู้เรียนยังขาดหลักและความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
   - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในระดับดี  ประเมินจาก
ความสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้และน าเสนอผลงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   - ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ  ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรปูธรรมและตอ่เนื่อง อยู่ในระดับดี   โดยประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
แต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 
   - ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมพีัฒนาการต่ าลง  โดยพิจารณาและเปรียบเทียบผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 กับปีการศึกษา 
๒๕61 พบว่า ค่าเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มผีลการพัฒนาเพิ่มข้ึน  ค่าเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีผลการพฒันาต่ าลง ค่าเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลการพฒันาต่ าลง และค่าเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มผีลการพฒันาต่ าลง     
   - ผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน  มีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
เหมาะสมกับช่วงวัย ในระดับดเียี่ยม  เนื่องจากผู้เรียนได้รับการฝกึฝนทักษะการท างาน มีความมุง่มั่นในการ 
สร้างสรรค์งานจนประสบความส าเรจ็ ท างานเป็นทมีได้ดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เกี่ยวกบั 
อาชีพที่สนใจ. 



๒๕ 
 

 - ผู้เรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดี การมสี่วนร่วมอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม ในระดบัดีเยี่ยม ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งโครงการต่างๆ ที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เสรมิสร้างให้มีจิตสาธารณะ และร่วมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความ
มุ่งมั่นเต็มใจ เตม็ตามศักยภาพ 
 - ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทยและเหน็คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน ในระดับดเียี่ยม เนื่องจากมกีิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่สง่เสรมิและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 - ผู้เรียนยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดี ในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินกิจกรรม
เห็นได้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝกึประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน ท าให้ปฏิบัติตนได้อย่างถกูต้องเหมาะสมในการอยู่
ร่วมกันในสงัคมทีม่ีความหลากหลาย ยอมรบัเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 - ผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้และมีวิธี 
ป้องกันตนเองจากการลอ่ลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิง่ที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีใน 
ครอบครัวชุมชนและสังคม ในระดับดเียี่ยม พิจารณาจากการสัมภาษณ์นักเรียนและดูจากการด าเนินกิจกรรม 
และการเข้าร่วมกจิกรรมของนักเรียน 
๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนงัสอืออกและอ่านคลอ่ง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มรีะเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นที่ยอมรบัของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวข้ึนรถ
โดยสารสาธารณะ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนในระดบัช้ัน ป.๑ – ป.6 ยังต้องเรง่พัฒนาด้านการน าเสนอ  การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดบัชาติเพียง 1 วิชา  ต้องรีบปรับปรุง ผู้เรียนใน
ระดับช้ัน ป.๑ – ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จน
เกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลมืวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
 
 
 

 

 

 



๒๖ 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัคณุภาพ…….ยอดเยี่ยม....... 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2.1 การมเีป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน √     
2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  √    
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 √    

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  √    
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 √    

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 √    

คะแนนรวม 25 
คะแนนเฉลี่ย 83.33 
ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 

 
1.กระบวนการพัฒนา 
   - การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนบ้านปากคลอง  ได้ด าเนินการโดยศึกษาวิเคราะหส์ภาพ 
ปัญหาและความจ าเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยน าผลการศึกษาจากการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ 
โดยใช้ข้อมูลจากการ SWOT สภาพจริง การก าหนด วิสัยทศัน์ พันธกิจและเป้าหมายโดยเน้นคุณภาพผูเ้รียนที่ 
สะท้อนคุณภาพความส าเรจ็อย่างชัดเจนเป็นรปูธรรม โดยยดึหลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการก าหนด 
วิธีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แต่ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ยงั
ขาดการน าผลการวิจัยหรือข้อมลูทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานมาใช้ในการจัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพบรบิทของโรงเรียน มีการก าหนดแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกรวมทั้งภูมปิัญญาท้องถ่ินอย่างชัดเจนเพื่อ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน มีค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ครอบคลุม
บุคลากรทุกคนแบบมสี่วนร่วม รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าทีใ่นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ในการด าเนินงานสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้
พร้อมทั้งมปีฏิทินปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจาปทีี่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรอ้มก าหนดปฏิทินการปฏิบตัิงานในการน าแผนดังกล่าวไปใช้อย่างชัดเจน 
   - การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลอง ได้มีการวางแผนและด าเนินงาน 
พัฒนาวิชาการโดยเน้นผู้เรียนทกุกลุม่เป้าหมายตามศักยภาพ ความถนัดและความต้องการของแตล่ะบุคคล 
โดยมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มุง่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  มีการจัดรายวิชาเพิ่มเตมิที ่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจและจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่่งเสริม 
ศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ  อาทิ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กจิกรรมชุมนมุ มีกระบวนการพัฒนา
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ผู้เรียนทุกกลุ่มความสามารถ ได้แก่ กลุ่มผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ มีโครงการสง่เสรมิความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรโ์ครงการสอนเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ 
นาฏศิลป์ กีฬา การเรียนการสอน STEM ในกลุ่มผูเ้รียนทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนใหผู้้เรียนได้เกิดการพฒันาตาม
ความถนัดและเต็มศักยภาพ ส่วนกลุ่มผู้เรียนที่มผีลการเรียนต่ า มีโครงการสอนเสริมนกัเรียนที่มผีลการเรียนเฉลี่ยต่ า
กว่า ๒.๐๐  
 - นอกจากนีม้ีวางแผนและด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท า
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในด้านความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ใหเ้กิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มีการจัดท าโครงการพัฒนาครูผู้น า-ผู้ตามสู่วัฒนธรรมโรงเรียน เพื่อถ่ายทอด
ระบบการท างานและวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านปากคลอง แก่ครูบรรจุใหม่และครทูี่ย้ายมาจากที่อื่นมีกระบวนการ
ประเมินครผูู้ช่วยอย่างเข้มตามระเบียบและสนบัสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสงูข้ึนในส่วนของ
การวางแผนการบรหิารและจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน ได้จัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้อยู่ใน
รูปแบบของโครงสร้างระบบการบรหิารงานทั้ง ๔ งาน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บรหิารบุคคล และบรหิารทั่วไป มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างชัดเจน  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบซึง่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการด้านต่างๆ    
 - ส าหรับการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีการพัฒนาปรบัปรุง
ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ หอ้งน้ า โรงอาหาร ห้องประชุม ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง  มีสิง่อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพยีงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรบัผู้เรียน จัดห้องสมุดให้มรีะบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัยสอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้เรียน โดยผูเ้รียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และสร้างนสิัยรกัการอ่าน การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรบัผิดชอบตอ่ผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทางโรงเรียนได้มกีารเปิดโอกาสใหผู้้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เข้ามี
ส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนเพื่อใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานผ่านกจิกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดท าและ
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การปรบัปรุงหลักสูตร การรับนกัเรียน การระดมทรัพยากรสาหรบัการ
จัดการศึกษา รวมถึงการให้ค าปรกึษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การก ากบั 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนมีการประชุมนิเทศก ากับและติดตาม โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในทุกสปัดาห์ และประชุมครูในทุกเดือน ในส่วน
ของงานบริหารวิชาการ มีการนเิทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครโูดยผูบ้รหิารและหัวหน้างานวิชาการ 
นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการในแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่
ก าหนดและนาผลการประเมินไปใช้พฒันาและปรบัปรุงในครั้งต่อไป นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาอีกทางหนึง่ด้วย 
 
2.ผลการด าเนินงาน 
  - โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิที่ก าหนดตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินก ากับการ 
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและสอดคล้องกบันโยบายของต้นสงักัด มกีารรายงานผลการด าเนินงานในโครงการต่างๆ 
เพื่อใช้ปรบัปรุงพัฒนาโครงการในปีถัดไป มีกระบวนการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพือ่ให้ความเห็นชอบชัดเจนเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
  - โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี สอดคล้องกบัการพัฒนา 
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ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีการพฒันาสภาพแวดล้อมทางภายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้ 
  - ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านกจิกรรมต่างๆ ที่ 
โรงเรียนจัดข้ึน เช่น การระดมทรพัยากร การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ การให้ค าเห็นชอบ เป็นต้น 
  - โรงเรียนมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
และต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทาใหก้ารขับเคลื่อนนโยบาย 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ บรรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมายการด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกา รก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4.จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มากกว่าที่ควร 
          ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมอืของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรบัผิดชอบตอ่ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดบัคณุภาพ….ยอดเยี่ยม..... 
  

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ  และสามารถน าไป

ประยุกต ์ใช้ในชีวิตได้ 
 √    

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหลง่เรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู้  √    
3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  √    
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  √    
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรงุ 

การจัดการเรียนรู ้
 √    

คะแนนรวม 20 
คะแนนเฉลี่ย 80 
ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 

1.กระบวนการพัฒนา 
   การจัดการการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมสี่วนร่วม ทางโรงเรียนได้ด าเนินการและ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดท าโครงการกจิกรรมที ่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ การจัดกจิกรรมการ 
ประกวดแข่งขันของกลุม่สาระต่างๆ การจัดค่ายทัง้ในและนอกสถานศึกษา การทัศนศึกษาแบบบรูณาการเพื่อ 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัตจิรงิจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดเวทีให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถตาม 
ความสามารถและความถนัดและความสนใจของตนเอง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ ที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างอสิระตามความสนใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้สนบัสนุนให้ครูจัดการเรียนการ 
สอนทีส่ร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมสี่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบตัิจริงจนสรปุองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน 
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM เป็นต้น 
 ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูป้ระวัติความ
เป็นมาของโรงเรียน ชุมชนท้องถ่ิน เกิดความรกัความภาคภูมิใจในโรงเรียนชุมชนท้องถ่ินของตนเอง นอกจากยงัมีการ 
จัดทาโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีกจิกรรมร่วมกับ
ชุมชน (วัด) 
   การตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ได้มีการจดัท า
โครงการต่างๆ เพื่อให้การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริง มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลผ่านการสะท้อน
กลับของผูเ้รียน ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงการยกระดบัผลการเรียน ๐ , ร , มส โครงการจัดท าแบบ
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะและศักยภาพของผู้เรียน โครงการแข่งขันกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 



๓๐ 
 

 2.ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนมกีระบวนการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยพบว่าผูเ้รียนได้มสี่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมทีส่อดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของตนรวมถึงผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายสามารถสรุปองค์ความรู้ และ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี
   โรงเรียนมหีลักสูตรทอ้งถ่ินในการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของสาระเพิ่มเตมิ และบรูณาการในกลุม่
สาระการเรียนรู้ต่างๆ สาหรบัใหผู้้เรียนได้เรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดความรัก ความภูมิใจในท้องถ่ินของตน  และท าใหผู้้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่งผู้เรียนได้รับการประเมินตามสภาพจริง 
โดยมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3.จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอ งอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน 
ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รบัการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ พรอ้มทัง้พัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหลักสูตรบูรณา
การท้องถ่ินให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ยิง่ข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัท้องถ่ินรักในทอ้งถ่ิน
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรูจ้ักประยุกต์ใช้สือ่
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆใหม้ีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 70 ดีเลศิ 
มาตรฐานที่ 2 83.33 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 80 ยอดเยี่ยม 
สรุปภาพรวม 77.78 ดีเลศิ 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ........5..(.ดเีลิศ.)............... 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ 
ระดับ 5    มากกว่าร้อยละ 80   = ยอดเย่ียม 
ระดับ 4       ร้อยละ70-79         = ดีเลิศ 
ระดับ 3    ร้อยละ 60-69  = ดี 
ระดับ 2    ร้อยละ 50-59  = ปานกลาง 
ระดับ 1    น้อยกว่าร้อยละ 40  = ก าลังพัฒนา 
 



๓๑ 
 

ส่วนท่ี 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญทีส่ถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์

สังเคราะหเ์พื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังนั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาสามารถสรปุผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
 
 

1. จุดเด่น 2. จุดควรพัฒนา 

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มผีลการประเมิน
ระดับชาติสงู 
ข้ึนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเรงิ
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ผู้เรียนอ่านหนงัสอืออกและอ่านคลอ่ง รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสง่ผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดบัดี  
๓) ผู้เรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์ีระเบียบวินัยจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรบัของชุมชนโดยรอบ
ในเรื่องความมีวินัยเคารพกฎกตกิาระเบียบของสังคม  
 
 

 
พัฒนาหาแนวทางแก้ไขผลการทดสอบระดบัชาติให้
สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและมี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบรหิารงานสามารถเป็นแบบ 
อย่างที่ดีในการท างานและคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมี
ความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบรหิารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมทีห่ลากหลายวิธีเช่นการ
ประชุมแบบมสี่วนร่วมการประชุม ระดมสมองการประชุมกลุ่ม
เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายที่ชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกบัผลการจัด
การศึกษาสภาพปญัหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุง่เน้นการพฒันาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาครผูู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
มาใช้เป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
3)โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากบัคณะครูบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วม 
โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหก้ับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง
ทุกระดบั) 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคลื่อน 
คุณภาพการจัดการศึกษา 
3) สถานศึกษาจัดระบบให้ครปูระเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพฒันาตนเองแต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลบัแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ 
ยกระดับคุณภาพของนกัเรียน 
4) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ยัง
ขาดการติดตามช่วยเหลอืด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 

 
 
 
 



๓๓ 
 

1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยูเ่สมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเตม็เวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรูจ้ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
๓) ครูให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
๔) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกจิกรรมเน้นใหผู้้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะหอ์ย่างหลากหลายและ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดบัช้ันป.๑–ป.6
ให้สามารถน าเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผลและมีทกัษะในการแกป้ัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓) ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดบัช้ันป.๑–ป.6
ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไมห่ลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบท าใหล้ืม 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะหห์า
ความรู้จากแหล่งเรียนรูส้ื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและ
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรูจ้ัดเตรียมห้องปฏิบัติ 
การให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธี
ที่หลากหลายตามสภาพจรงิสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู ้
๗) ครูควรให้ข้อมลูย้อนกลับแก่นกัเรียนทันทเีพื่อนกัเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1) การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบคุคลให้ชัดเจนข้ึน 
2) การสง่เสรมิให้ครเูห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศักยภาพ 
3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รบัมอบหมายติดตามผลการน าไปใช้

และผลทีเ่กิดกบัผูเ้รียนอย่างต่อเนือ่ง 
4) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
5) การพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษที่๒๑ 
6) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
7) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ  NT ช้ันประถมศึกษาปทีี่  3 
8) ต้องการครูเพิม่เพราะโรงเรียนมีครูไม่ครบช้ันท าการจัดการเรียนการสอนล าบาก 



๓๔ 
 

 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก 
5 ค าสั่งแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  
7 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  
8 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดบั

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  
9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น บันทึกประชุม / ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ/ภาพถ่ายการประเมิน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 
 

 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลอง 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.................................................. 

 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษที่สองทีก่ าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับ กอ่นจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ       
เมื่อวันที ่6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรบัปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลกิ
ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลอง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาลงวันที่ 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลกัทีส่ าคัญข้อหนึง่ คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดใหม้ีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึง่ของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านปากคลอง ในการประชุม ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  โรงเรียนบ้านปากคลอง   
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่   16   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 
 
 
 

            (นายภาณุพงศ์   ชูมา) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 



๓๗ 
 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลอง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  16  พฤศจิกายน   พ.ศ.2562 
------------------------ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  พ.ศ. 2562  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก ่
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผู้เรียน 

  มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีน้ าหนัก  ส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและ 
        ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

๑.๒ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนิสยั 
๑.๓ หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งแวดล้อม 
๑.๔ มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก 
๑.๕ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน 
๑.๖ มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในและนอกหอ้งเรียน 
๑.๗ มีมารยาตามวัฒนธรรมไทย ยอมรบัหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑.๘ เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
๑.๙ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตผุล ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑.๑๐ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ 

  จินตนาการ 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถ่ิน 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการจัด 

         ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลอง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  16  พฤศจิกายน   พ.ศ.2562 



๓๘ 
 

------------------------ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก ่
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผู้เรียน 

    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ 
     แต่ละระดับช้ัน 
๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ 
     คิดเห็น  และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 

     ๓)  ผู้เรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
     ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแตล่ะ 
  ระดับช้ัน 
     ๕)  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
     ๖) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     ๗) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (O-net) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3  

       ของทุกป ี
     ๘) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (nt)  ตามศักยภาพ  

           เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของทุกป ี
    ๙)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพรอ้มทีจ่ะศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
    กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน 

     ๒)  มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
     ๓)  ผู้เรียนยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
     ๔)  ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมได้ตามช่วงวัย 
     5)  ผู้เรียนรู้จกัประหยัดอดออม 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๓๙ 
 

๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปา้หมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรปูระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ    
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านปากคลอง ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2562  
 

   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลอง มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖2  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

    ประกาศ ณ วันที่   19   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 
 
 

                  (นายภาณุพงศ์   ชูมา) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีน้ าหนัก  ส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  ใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

ร้อยละ 75 

๑.๒ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนิสยั ร้อยละ 80 
๑.๓ หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 
๑.๔ มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก ร้อยละ 75 
๑.๕ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ 80 
๑.๖ มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในและนอกหอ้งเรียน ร้อยละ 80 
๑.๗ มีมารยาตามวัฒนธรรมไทย ยอมรบัหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 90 
๑.๘ เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ร้อยละ75 
๑.๙ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตผุล ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ75 
๑.๑๐ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและสามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 

ร้อยละ75 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  

๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ 4ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน ยอดเย่ียม 
๒.๒ จัดครูใหเ้พียงพอต่อช้ันเรียน ดี 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดี 

๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  

 
 
 
 



๔๒ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่าง ๆ ทีผ่่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลงัพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ยละ 
ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
.................................................................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 75 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 73 
     ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขยีน  การสื่อสารและการคิดค านวณ   
          ตามเกณฑข์องแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 75 

     ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  อภปิราย   
          แลกเปลีย่นความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 75 

     ๓)  ผู้เรียนมีความสามารในการสร้างนวตักรรม ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับชั้น ร้อยละ 60 
     ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ตาม 
          เกณฑข์องแตล่ะระดับชั้น 

ร้อยละ 75 

     ๕)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ที่ 
          สถานศึกษาก าหนด  

ร้อยละ 75 

     ๖) ผูเ้รียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี ร้อยละ 75 
     ๗) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดับชาต ิ(O-net)  
         เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของทุกป ี

ร้อยละ 65 

     ๘) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดับชาต ิ(nt)  
         ตามศักยภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของทุกป ี

ร้อยละ 65 

    ๙) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ร้อยละ 85 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 76 

๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     โดยไม่ขดักับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน 

ร้อยละ 75 

     ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 
     ๓)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 75 
     ๔)  ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคมไดต้ามช่วงวยั ร้อยละ 75 
     5)  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออม ร้อยละ 80 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
     ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ดีเลศิ 
     ๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลศิ 
     ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษา 
            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลศิ 

     ๒.๔  พฒันาครูและบุคลกรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชพี ด ี
     ๒.๕  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมี 
            คณุภาพ 

ดีเลศิ 

     ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
            การจดัการเรียนรู้ 

ดีเลศิ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 



๔๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ  และสามารถน าไปประยุกต์ 
           ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

     ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

     ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

     3.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ 
            การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลงัพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ยละ  
ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 

 

 
 

 


