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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ดี 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ดี 
 กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนท่ีเหมาะสมกับวัย
ระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด   

- โครงการนักเรยีนตะเข้ขานร่วมสบืสานลายสือไท 
- โครงการเพิ่มปญัญา หาความรู้ หนูท าได้ในห้องสมดุ 
- โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการค านวณ 

2) ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยตามเกณฑ์ที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

- โครงการเพิ่มปญัญา หาความรู้ หนูท าได้ในห้องสมดุ 
- โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
- กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 
- กิจกรรมการเขียนเรียงความ 

3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด 

- โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
- กิจกรรมท่องสูตรคูณก่อนเข้าเรยีน 

4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสามารถ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับผู้อื่นได้ 

- โครงการนักเรยีนตะเข้ขานร่วมสบืสานลายสือไทย 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
- โครงการพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามสามารถใหการสื่อความได้
อย่างเหมาะสม 
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5) ผู้เรียนมีความสามารถรวบรวมความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์เป็นช้ินงานใหม่ได ้

- โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
- โครงการผูเ้รียนมีทักษะและรักการท างานประสานความ
ร่วมมือ ยึดถืออาชีพสุจริต 

6) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
แสวงหาความรู้และน าพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ตามโครงการ เพิ่มปัญญา   หา
ความรู้   ท าได้ในห้องสมุด  
- พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตาม
โครงการพัฒนาใหผู้้เรยีนมีความสามารถสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

7) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด 

-พัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

8) ผู้เรียนมผีลการทดสอบระดับชาติ อยู่ในเกณฑด์ ี -พัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

9) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานเหมาะสมกับวัย 
และมเีจตคติที่ดีต่อการศึกษา 

- ผู้เรียนมีทักษะ และรักการท างานประสานความร่วมมือยดึถือ
อาชีพสุจริต 
- ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
- จัดกิจกรรม ส่ง ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ, ศิลปะและกีฬา 

 จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น โดย
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในแต่ละวัน สามารถแยกรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ดังนี้คือ 
  ผู้เรียนร้อยละ 75.00 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านการเขียนที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้นเรียน
ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามวัย จัด
กิจกรรมซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนรายบุคคล  
  ผู้เรียนร้อยละ 86.10 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้น
สังกัด โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนแสดงออกด้านการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย  
 ผู้เรียนร้อยละ 68.45 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดย
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียนอ่อนตลอดปีการศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ 82.89 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ โดยผา่นกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ท างานกันเป็นกลุ่ม 
  ผู้เรียนร้อยละ 87.14 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีความสามารถรวบรวมความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ได้ สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเองจากสิ่งที่คิด อย่างน้อยคนละ 
1 ชิ้น โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นและสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 
  ผู้เรียนร้อยละ 86.63 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแสวงหา
ความรู้และน าพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี และให้ผู้เรียนส่งงานจากทางสื่อเทคโนโลย ี
  ผู้เรียนร้อยละ 82.78 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่
สถานศึกษาก าหนด โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกตัวชี้วัดในทุกๆวิชา 
  ผู้เรียนร้อยละ 54.69 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีผลการทดสอบระดับชาติ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผา่นกระบวนการจัด
กิจกรรมสอนเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกท าข้อสอบในปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการท าข้อสอบ 
  ผู้เรียนร้อยละ 98.40 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานเหมาะสมกับวัย และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการศึกษา โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ  ให้ผู้เรียนมีความคิดและ
เจตคติที่ดีท้ังต่อตนเอง โรงเรียนและผู้อื่น 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) ให้สูงข้ึนกว่าเดิม 
 สถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ก ากับ 
ติดตามตามปฏิทินที่ก าหนด และให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผล เพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา
วางแผนแก้ไขต่อไป 
 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

 กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1) ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านยิมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม   

- โครงการน านักเรียนเข้าวัดท าบญุในวันพระ 

- โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรยีน 

2) ผู้เรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

- โครงการนักเรยีนตะเข้ขานร่วมสบืสานลายสือไทย 

- โครงการส่งเสรมิให้ผู้เรียนภาคภมูิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภมูิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

- โครงการน านักเรียนเข้าวัดท าบญุในวันพระ 

- โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือ ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ี

- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรยีน 

- โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 

4) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และ
การแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

- โครงการส่งเสริงมให้นักเรียนมีสนุทรียภาพ  และลักษณะนิสยั
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
- โครงการอาหารกลางวันนักเรยีน 

 

 จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น โดย
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมประจ าวันและกิจกรรมการเรียนการสอนของครู สามารถแยกรายละเอียดการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ดังนี้คือ 



4 

 

 

 

  ผู้เรียนร้อยละ 98.40 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมมีครูพระมาสอนธรรมะในสถานศึกษา กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุด
สัปดาห์และกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือปลูกฝังค่านิยมอันดีงามตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนร้อยละ 98.40 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
ในรอบปีอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กิจกรรมนักเรียนท าบุญตัก
บาตรในวันพระ และทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้วย  
 ผู้เรียนร้อยละ 98.40 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
  ผู้เรียนร้อยละ 98.40 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ กิจกรรมออกก าลังกายและการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วนทุกคน และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านดนตรีและศิลปะ เพ่ือฝึกความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนเล่นเครื่องเล่นดนตรีตามความสมัครใจ และฝึกให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะด้วยตนเอง ผู้เรียนที่มีความสามารถดีเหมาะสมทางสถานศึกษาจะจัดส่งเข้าแข่งขันตามโอกาสทุกครั้ง  

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 สถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ก ากับ 
ติดตามตามปฏิทินที่ก าหนด และให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผล เพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา
วางแผนแก้ไขต่อไป  

 

 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1. สถานศึกษาก าหนดเปา้หมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน   

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อเนื่อง 

- มอบหมายงานกิจกรรมตามโครงสร้างบริหารงานของ
สถานศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม 

3. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างเป็นระบบ
โดยเน้นคณุภาพผู้เรียนทุกคนเป็นส าคัญ 

- โครงการเพิ่มปญัญา  หาความรู้  หนูท าได้ในห้องสมดุ 
- โครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 -โครงการการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร แลการค านวณ 
 -โครงการวิจัยในช้ันเรยีน 
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4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความรู ้ 
ความสามารถ  และทักษะต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาการเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

- โครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศสดช่ืนรม่รื่นพันธุ์ไม้ 
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน 
- โครงการเพิ่มปญัญา  หาความรู้  หนูท าได้ในห้องสมดุ 

6. สถานศึกษามีสื่อวัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
เหมาะสมต่อการใช้งาน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการคุณภาพ
การศึกษา 

- โครงการพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย   และมี
ประสิทธิภาพ 
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน 

 

  จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น 
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการเรื่องต่างๆ โดยสามารถแยกรายละเอียดในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ ดังนี้คือ 
  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ความต้องการของชุมชน ในระดับดีเลิศ โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อเนื่อง ในระดับ 
ดีเลิศ โดยได้ด าเนินการประชุมวางแผนงานต่างๆ อย่างรัดกุม ใช้กระบวนการท างานเป็นทีม  และใช้วงจร PDCA ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างเป็นระบบโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกคนเป็นส าคัญ 
ในระดับดีเลิศ โดยได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางวิธีการและเนื้อหาสาระ
ที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามขีดความสามารถ  
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะต่างๆ เพ่ือ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในระดับดี โดยได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
เข้ารับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตามโอกาส 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย ในระดับด ีโดยได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีห้องเรียนและอาคารที่มั่นคง สะอาด 
และหมั่นตรวจตราซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ภายในบริเวณโรงเรียน  
  สถานศึกษามีสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจดัการคุณภาพการศึกษา ในระดับดีเลิศ โดยได้ด าเนินการจัดให้มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใหค้รบทุกห้องเรียน และ
ส ารวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกภาคเรียนต่อการใช้งานสื่อวัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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  แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้สูงข้ึนกว่าเดิม 

           1. จัดกิจกรรมประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           2. ส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้รอบด้านเพื่อพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
           3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
           4. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 
 

  กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสรมิทักษะชีวิต
แก่ผู้เรยีน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ
ของชุมชน   

- โครงการนักเรยีนตะเข้ขานร่วมสบืสานลายสือไทย 
- โครงการเพิ่มปญัญา  หาความรู้  หนูท าได้ในห้องสมดุ 
- โครงการส่งเสรมิให้ผู้เรียนภาคภมูิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภมูิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

2. ครูมีความรู้และมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยตี่างๆ 

3. ครูมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นกลัยาณมิตรกับผู้เรยีนทุกคน สามารถจัด
กิจกรรมเสริมแรงเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 

4. ครูใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน และจดัท าบันทึกพัฒนาการ
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

- โครงการวิจัยในช้ันเรยีน 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

5. ครูใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน - กิจกรรมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
- ประชุมประจ าเดือนของสถานศกึษา 
- ประชุมวิชาการของสถานศึกษาและกลุม่เครือข่ายโรงเรียน 

 

  จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น 
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาครูในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ดังนี้คือ 
  ครรู้อยละ 81.82 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริม
ทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน โดยได้ด าเนินการนิเทศการ
เรียนการสอนครูทุกคน ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามมาตรฐาน
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การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ครรู้อยละ 81.82 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีความรู้และมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย โดยได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ตามโอกาส และน าความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
  ครรู้อยละ 90.91 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคน สามารถจัดกิจกรรม
เสริมแรงเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่อง ดูได้จากครูมาปฏิบัติหน้าประจ าวันจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ 
อ่อนหวาน และเหมาะสมกับนักเรียนตามวัย และครูพูดเสริมแรงเชิงบวก เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีกับการมา
โรงเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตร ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  
 ครรู้อยละ 54.55 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และจัดท าบันทึกพัฒนาการผู้เรียน
เป็นรายบุคคล โดยครไูด้ด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง ครูเยี่ยมบา้นนักเรียน 100% และจัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 100% ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ครรู้อยละ 81.82 ทีไ่ด้ระดับดีขึ้นไป มีการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน  โดยมีการ
ประชุมและปรึกษาหารือในข้อราชการต่างๆ และมีการระดมความคิดและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการด าเนินการเรื่องต่างๆ ใน
สถานศึกษาด้วย เช่น จัดท ามาตรฐานโรงเรียน การจัดท า SAR การจัดท าแผนปฎิบัติการ เป็นต้น  

 แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
           1. ครูต้องจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
   2. ครูต้องใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3. ครูต้องตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   4. ครตู้องบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง 
   5. ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูด้วยกันและระหว่างครูกับชุมชน เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดีเลิศ  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี ระดับดี  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

       1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนที่เหมาะสมกับ
วัยระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 75.00  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       2) ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยตามเกณฑ์
ที่หน่วยงานต้นสังกัด 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 86.10 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 68.45  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.89  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       5) ผู้เรียนมีความสามารถรวบรวมความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่
ได้ 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 87.14  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       6) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อแสวงหาความรู้และน ามาพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 86.63  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์การวัด
และประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.78 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       8) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 50  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 54.69 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       9) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานเหมาะสม
กับวัย และมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.40  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดีเลิศ  

       1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.40  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       2) ผู้เรียนมีความภูมใิจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.40 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ภูมิปัญญาไทย 

       3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.40 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       4) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม 
และการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.40  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ
ของชุมชน 

ระดบัดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อเนื่อง 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       3. สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการอย่างเป็น
ระบบโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกคนเป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี ระดับดี  

       5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดี  

       6. สถานศึกษามีสื่อวัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคัญ 

ระดับ ดีเลิศ ระดับ ด ี  

       1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริม ร้อยละ 80  ร้อยละ 81.82   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไป 

       2. ครูมีความรู้และมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 81.82  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       3. ครูมีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคน 
สามารถจัดกิจกรรมเสริมแรงเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.91 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       4. ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และจัดท าบันทึก
พัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 54.55 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

       5. ครูใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน ร้อยละ 85  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 81.82 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


