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บทสรุป 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ระดับคุณภาพ ดี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมมีระดับคุณภาพร้อยละ 56 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามประเด็นพิจารณาของ
เด็กท่ีได้คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป ดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
ร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 60 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 60 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับปฐมวัย ร้อยละ 40 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ปานกลาง  
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ระดับคุณภาพ ดี 
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพระดับร้อยละ 66.66 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ พิจารณาจาก
การด าเนินโครงการตาม มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ60 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 % อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
เพียงพอร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณร์้อยละ 40 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง มีระบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย     
มีส่วนร่วมร้อยละ 40 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ระดับคุณภาพ ดี            
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพระดับร้อยละ 55 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี พิจารณาจากการด าเนิน
โครงการในประเด็นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพร้อยละ 60          
อยู่ในระดับคุณภาพดี การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขร้อยละ 60 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัยร้อยละ 40 อยู่ในระดับคุณภาพ
ปานกลาง การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ระดับคุณภาพ ดี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมระดับคุณภาพร้อยละ 66 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ ด้าน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร คิดค านวณ ร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร้อยละ 60 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี ด้านมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมร้อยละ 40 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ         
ร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพดี การยอมรับที่จะ        
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคมร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ การประเมินจากคณะครู บุคลากร  ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา นักเรียน มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพร้อยละ 70 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพดี การด าเนินการ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 60 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินจากผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา นักเรียน มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพร้อยละ 76 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดี
เลิศ การตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียนร้อยละ 60 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ  
 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการปรับปรุงจุดอ่อน และรักษาพัฒนามาตรฐานของคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยระดับปฐมวัยควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาน้ าหนัก ส่วนสูง ของเด็ก การจัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้นเรียน การพัฒนาครูปฐมวัยในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดประสบการณ์  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน เพ่ิมเติม
กิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้ผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เขียน                   
การวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ใช้กิจกรรม School  BIRD สนับสนุนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน น ากิจกรรมบูรณาการ
การเรียนรู้แนว STEM โดยใช้เกษตรเป็นฐานมาด าเนินการอย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจาก
โรงหนังในโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และมาใช้ประโยชน์ให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้มากข้ึน พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แบบมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงการนิเทศภายในให้เป็นระบบมากขึ้น การพัฒนาครูบุคลากรเรื่องเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในให้เข้มแข็ง  
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) หมู่ที่ 3 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
รหัสไปรษณีย์ 64160 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 เปิดสอนตั้งแตร่ะดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อท่ี  12 ไร่  67  ตารางวา  
 เขตพ้ืนที่บริการ  หมู่ 3 และ หมู่ 12 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2497   
(ตรงกับขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๑๑ ปีมะเมีย) ก่อนก่อตั้งนักเรียนส่วนใหญ่ ต้องเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนวัดโตนด(ปัจจุบัน
วัดวาลุการาม ซ่ึงใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานทีท่ าการเรียนการสอน) และนักเรียนบางส่วนเดินทางไปศึกษาที่
โรงเรียนบ้านวังชุมแสง ซ่ึงการเดินทางมีความยากล าบาก เนื่องจาก ระยะทางไกลและเมื่อถึงฤดูฝน มีน้ าไหลหลาก  
น้ าท่วม ท าให้การเดินทางมีความยากล าบากเป็นอันตรายต่อการเดินทาง ต่อมา นายจ้อย อินทะสี นายธรรม พ่ึงเพ็ง  
นายเชื่อม บุญหลง นายอยู่ พรมโตนด  และประชาชนในหมู่บ้านได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้รวบรวม
ระดมทุนทรัพย์ แรงงาน ตลอดจนบริจาคที่ดินจัดตั้งโรงเรียน จ านวน 12 ไร่ กับ 67 ตารางวา ครั้งแรกได้สร้างอาคาร
เรียนแบบไม ้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ทรงปั้นหยา (แบบ ป.๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ) จ านวน 3 ห้องเรียน โดย
งบประมาณของราชการ และงบที่ได้ระดมทุนมา ด าเนินการท าฝาผนัง ประตู หน้าต่าง จ านวนเงิน  25,000 บาท 
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบเป็นสาธารณะประโยชน์เพ่ือการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
 ปี พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 
 ปี พ.ศ. 2530 สปช. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 
 ปี พ.ศ. 2558  ได้รับสนับสนนุงบประมาณจากมูลนิธิบิ๊กซี  สร้างอาคารแบบ สปช.104/26 
(อาคารเรียนบิ๊กซี 40) งบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

ปี พ.ศ. 2559  ได้รับสนับสนนุงบประมาณจาก สพฐ. สร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 เป็นจ านวนเงิน  
489,900.00  บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
           ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีจ านวนนักเรียน 98 คน 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบท ชุมชนมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูดที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติร่มรื่น สดชื่นปลอดภัย บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ คลองน้ า ที่นา ที่ไร่ บ้านเรือน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
      ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดวาลุการาม การคมนาคมสะดวกเพราะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลัก แต่ถ้าฤดูน้ าหลากบริเวณ

โรงเรียนจะถูกน้ าไหลผ่านและท่วมขัง  ตัดขาดจากหมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียง  ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง และ
องค์กรต่าง  ๆของรัฐอยู่เสมอ และนอกจากนั้นโรงเรียนมีงบประมาณจ ากัดในการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา สื่อ เทคโนโลยี 
ไม่เพียงพอกับผู้เรียนในสถานศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน 
ไดแ้ก่ด้าน การบริหารงานวิชาการ / การบริหารงบประมาณ / การบริหารงานบุคคล / การบริหารงานทั่วไป 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร PKR MODEL ปากคลองเรือโมเดล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายเอกลักษณ์  สมากร เบอรโ์ทรศัพท์ 066-1642529 
E-mail:  Peemon_2529@outlook.co.th   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม  98  คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 
อนุบาลปีที่ 2 1 4 4 8 
อนุบาลปีที่ 3  1 7 8 15 

รวม 2 11 12 23 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 9 2 11 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 4 15 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 11 5 16 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 7 3 10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 8 10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 7 6 13 

รวม 6 47 28 75 

รวมทั้งหมด 8 58 40 98 

 



 
5 

 
1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 
ที ่ เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 1257 นายเอกลักษณ์ สมากร ผู้อ านวยการ คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2 1260 นางสาวสุคนธ์รัตน์ ขยา ครูช านาญการ

พิเศษ 
คศ.3 คบ. สังคมศึกษา 

3 1964 นางสุวรรณี ปิ่นโตนด ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 คบ. ประถมศึกษา 

4 1691 นางสาวนฤชินท์ โพธิ์แจ้ง คร ู คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา 
5 1256 นางสาวสุปราณี สอนน้อย ครูผู้ช่วย - คบ. ปฐมวัย 
6 - นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม พนักงานราชการ - คบ. วิทยาศาสตร์ 
7 - นางสาวมยุเรศ น้อยค า บุคลากร

วิทยาศาสตร์ 
- คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 - นางสาวสุพิชชา ฉัตรกั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9 - นางสาวอ าภาพร แจ้งถิ่นป่า ครูอัตราจ้าง - คบ. ปฐมวัย 

10 - นางสาวรัตมณี ปานนา ครูอัตราจ้าง - คบ. ปฐมวัย 
11 - นางสาวรัศม์ชญา ทองปพนสินธ์ ผู้ช่วยคร ู - ปวช. บัญชี 
12 - นายสุริโย มาคล้าย ผู้ช่วยช่าง - ม.6 - 

 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

5.1 อาคารเรียน จ านวน 4 หลัง คือ 
   1. อาคารแบบ สปช. 105/26 (2 ชั้น จ านวน 6 ห้องเรียน) 
   2. อาคารแบบ 008 (จ านวน 4 ห้องเรียน) 
   3. อาคาร ป พิเศษ (จ านวน 3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) 
   4. อาคารบิ๊กซ ี(จ านวน 3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) 
  5.2 อาคารประกอบ จ านวน 6 หลัง 
   1. อาคารโรงฝึกงาน (โรงอาหาร)จ านวน 1 หลัง 
   2. ห้องส้วม (สปช.601/26)  จ านวน 3 หลัง  10 ที่นั่ง 
   3. โรงจอดรถครู จ านวน 2 ที่ ขนาดจอดได้ 6 คัน 

5.3 สนามกีฬา 
   1. สนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 
   2. สนามบาสเกตบอล  จ านวน 1 สนาม 
   3. สนามตะกร้อ  จ านวน 1 สนาม 
   4. สนามกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน 1 สนาม 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 

           
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
จ านวนนักเรียน 

(10 พ.ย. 
2561) 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ประมาณการ) 

เงินเพิ่มโรงเรียน
ขยายโอกาส เด็กน้อย

กว่า 300 คน 

รวม
งบประมาณ 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
- เงินอุดหนุนรายหัว 

 
23 

 
39,100 

 
- 

 
39,100 

ระดับประถมศึกษา 
- เงินอุดหนุนรายหัว 

 
75 

 
142,500 

 
- 

 
142,500 

รวม 98 181,600 - 181,600 
 
หมายเหตุ รายหัวเด็กระดับก่อนประถม 1,700 บาท/คน/ปี 
  รายหัวเด็กระดับประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานบริหารวิชาการ 
 

นายเอกลักษณ์  สมากร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางสาวสุปราณี  สอนน้อย 
 
 

นางสาวมยุเรศ   น้อยค า 
 
 
 

งานบริหารบุคลากร
งบประมาณ 

นางสาวสุคนธ์รัตน์  ขยา 
 

นางสาวอ าภาพร แจ้งถิ่นป่า 
 
 

งานบริหารงานการเงิน
งบประมาณ 

นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง 
 

นางสาวรัตมณี  ปานนา 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางสุวรรณี ปิ่นโตนด 
 

นางสาวสุพิชชา ฉัตรกั้น 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปีการศึกษา 2562 

ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ชั่วโมง/ภาค ชั้วโมง/ปี หน่วยกิต/ปี ผู้สอน หมายเหตุ 

ภาษาไทย 5 100 200 5 ครอู าภาพร  
คณิตศาสตร์ 5 100 200 5 ครอู าภาพร  
วิทยาศาสตร์ 2 40 80 2 ครูมยุเรศ  
สังคมศึกษา 2 40 80 2 ครอู าภาพร  

ประวัติศาสตร์ 1 20 40 1 ครอู าภาพร  
สุขศึกษา 1 20 40 1 ครอู าภาพร  
พลศึกษา 1 20 40 1 ครูอ าภาพร  
ทัศนศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  
นาฏศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1 20 40 1 ครอู าภาพร  

ภาษาต่างประเทศ 3 60 120 3 ครอู าภาพร  
เพ่ิมเติม 

วิทยาการค านวณ 1 20 40 1 ครรูัตมณี  
 

หน้าที่พลเมือง 1 20 40 1 ครอู าภาพร  
ภาษาต่างประเทศ 2 40 80 2 ครอู าภาพร  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 1 20 40 1 ครอู าภาพร  

ลูกเสือ 1 20 40 1 คณะครู  
ชุมนุม 1 20 40 1 คณะครู  
รวม 30 600 1200 30   
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปีการศึกษา 2562 

ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ชั่วโมง/ภาค ชั้วโมง/ปี หน่วยกิต/ปี ผู้สอน หมายเหตุ 

ภาษาไทย 5 100 200 5 ครูสุวรรณี  
คณิตศาสตร์ 5 100 200 5 ครูสุวรรณี  
วิทยาศาสตร์ 2 40 80 2 ครูมยุเรศ  
สังคมศึกษา 2 40 80 2 ครูสุวรรณี  

ประวัติศาสตร์ 1 20 40 1 ครูสุวรรณี  
สุขศึกษา 1 20 40 1 ครูสุวรรณี  
พลศึกษา 1 20 40 1 ครสูุวรรณี  
ทัศนศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  
นาฎศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1 20 40 1 ครูสุวรรณี  

ภาษาต่างประเทศ 3 60 1200 3 ครสูุวรรณี  
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
      

กิจกรรมแนะแนว 1 20 40 1 ครูสุวรรณี  
ลูกเสือ 1 20 40 1 คณะครู  
ชุมนุม 1 20 40 1 คณะครู  

หน้าที่พลเมือง 1 20 40 1 ครูสุวรรณี  
วิทยาการค านวณ 1 20 40 1 ครสูุวรรณี  
เสริมภาษาอังกฤษ 2 40 80 2 ครูสุวรรณี  

รวม 30 600 1200 30   
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปีการศึกษา 2562 

ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ชั่วโมง/ภาค ชั้วโมง/ปี หน่วยกิต/ปี ผู้สอน หมายเหตุ 

ภาษาไทย 5 100 200 5 ครูนฤชินท์  
คณิตศาสตร์ 5 100 200 5 ครูนฤชินท์  
วิทยาศาสตร์ 2 40 80 2 ครูนฤชินท์  
สังคมศึกษา 2 40 80 2 ครูนฤชินท์  

ประวัติศาสตร์ 1 20 40 1 ครูนฤชินท์  
สุขศึกษา 1 20 40 1 ครนูฤชินท์  
พลศึกษา 1 20 40 1 ครูนฤชินท์  

ทัศนศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  

นาฎศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
1 20 40 1 ครูนฤชินท์  

ภาษาต่างประเทศ 3 60 120 3 ครูนฤชินท์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

กิจกรรมแนะแนว 1 20 40 1 ครูนฤชินท์  
ลูกเสือ เนตรนารี 1 20 40 1 คณะครู  

ชุมนุม 1 20 40 1 คณะครู  
คอมพิวเตอร์ 1 20 40 1 ครูนฤชินท์  

หน้าที่พลเมือง 1 20 40 1 ครูนฤชินท์  
เสริมภาษาอังกฤษ 2 40 80 2 ครูนฤชินท์  

รวม 30 600 1200 30   
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปีการศึกษา 2562 

ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ชั่วโมง/ภาค ชั้วโมง/ปี หน่วยกิต/ปี ผู้สอน หมายเหตุ 

ภาษาไทย 4 80 160 4 ครูสุคนธ์รัตน์  
คณิตศาสตร์ 4 80 160 4 ครูสุคนธ์รัตน์  
วิทยาศาสตร์ 2 40 80 2 ครูสุคนธ์รัตน์  
สังคมศึกษา 2 40 80 2 ครูสุคนธ์รัตน์  

ประวัติศาสตร์ 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  
สุขศึกษา 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  
พลศึกษา 1 20 40 1 ครสูุคนธ์รัตน์  

ทัศนศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  
นาฎศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  

การงานอาชีพ 2 40 80 2 ครูสุคนธ์รัตน์  
ภาษาต่างประเทศ 2 40 80 2 ครูสุคนธ์รัตน์  
เสริม ภาษาอังกฤษ 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  
เสริมคณิตศาสตร์ 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  

เสริมอังกฤษ 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  

วิทยาการค านวณ 1 20 40 1 ครสูุคนธ์รัตน์  
เสริมภาษาไทย 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  
หน้าที่พลเมือง 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
กิจกรรมแนะแนว 1 20 40 1 ครูสุคนธ์รัตน์  
ลูกเสือ เนตรนารี 1 20 40 1 คณะครู  

ชุมนุม 1 20 40 1 คณะครู  
รวม 30 600 1200 30   
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปีการศึกษา 2562 

ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ชั่วโมง/ภาค ชั้วโมง/ปี หน่วยกิต/ปี ผู้สอน หมายเหตุ 

ภาษาไทย 4 80 160 4 ครูศุภนุช  
คณิตศาสตร์ 4 80 160 4 ครศูุภนุช  
วิทยาศาสตร์ 2 40 80 2 ครมูยุเรศ  
สังคมศึกษา 2 40 80 2 ครศูุภนุช  

ประวัติศาสตร์ 1 20 40 1 ครศูุภนุช  
สุขศึกษา 1 20 40 1 ครศูุภนุช  
พลศึกษา 1 20 40 1 ครูศุภนุช  

ทัศนศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  
นาฎศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 40 80 2 ครศูุภนุช  

ภาษาต่างประเทศ 2 40 80 2 ครูศุภนุช  
หน้าที่พลเมือง 1 20 40 1 ครศูุภนุช  

เสริมคณิต 1 20 40 1 ครูศุภนุช  
วิทยาการค านวณ 1 20 40 1 ครสูุพิชชา  

เสริมอังกฤษ 2 40 80 2 ครูศุถนุช  
เสริมภาษาไทย 1 20 40 1 ครูศุภนุช  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

กิจกรรมแนะแนว 1 20 40 1 ครูศุภนุช  
ลูกเสือ เนตรนารี 1 20 40 1 คณะครู  

ชุมนุม 1 20 40 1 คณะครู  
รวม 30 600 1200 30   
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปีการศึกษา 2562 

ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ชั่วโมง/ภาค ชั้วโมง/ปี หน่วยกิต/ปี ผู้สอน หมายเหตุ 

ภาษาไทย 4 80 160 4 ครูมยุเรศ  
คณิตศาสตร์ 4 80 160 4 ครูมยุเรศ  
วิทยาศาสตร์ 2 40 80 2 ครูมยุเรศ  
สังคมศึกษา 2 40 80 2 ครูมยุเรศ  

ประวัติศาสตร์ 1 20 40 1 ครูมยุเรศ  
สุขศึกษา 1 20 40 1 ครอู าภาพร  

พลศึกษา 1 20 40 1 ครูอ าภาพร  
ทัศนศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  
นาฎศิลป์ 1 20 40 1 นศ.  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 40 80 2 ครูมยุเรศ  

ภาษาต่างประเทศ 2 40 80 2 ครูมยุเรศ  
เสริม คณิตศาสตร์ 1 20 40 1 ครูมยุเรศ ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ เสริม ภาษาไทย 1 20 40 1 ครูมยุเรศ 
เสริมวิทยาศาสตร์ 1 20 40 1 ครูมยุเรศ 

เสริม อังกฤษ 1 20 40 1 ครูมยุเรศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
1 20 40 1 ครูมยุเรศ  

หน้าที่พลเมือง 1 20 40 1 ครูมยุเรศ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

กิจกรรมแนะแนว 1 20 40 1 ครูมยุเรศ  
ลูกเสือ เนตรนารี 1 20 40 1 คณะครู  

ชุมนุม 1 20 40 1 คณะครู  
รวม 30 600 1200 30   

 
หมายเหตุ   
รายวิชาเพิ่มเติม 
     1)  ทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน  40  ชั่วโมง/ป ี
     2)  หน้าที่พลเมือง   จ านวน  40  ชั่วโมง/ป ี
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ส่วนที่  2  รายงานผลการประเมินตนเอง 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

สรุปการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย ร่าเริงแจ่มใส  เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว  มือและตาประสานสัมพันธ์ เด็กกล้าแสดงออก  
สนุกกับงานศิลปะ  ดนตรี  และกิจกรรมการเคลื่อนไหว  รู้จักช่วยเหลือ  แบ่งปัน  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ  เด็กมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย มีนิสัยใฝ่รู้  มีจินตนาการ  สามารถเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือกัน มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักขอโทษ ขอบคุณ เก็บของเล่นเข้าท่ี เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้  มีประสบการณ์            การเรียนรู้  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เด็กมีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
5. ภาพการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย 
6. แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
7. แบบบันทึกการรับประทานอาหารเสริม (นม) 
8. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
9. ภาพกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
10. กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยกลุ่มเครือข่าย 
11. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีพัฒนาการด้านร่างกายบรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
 

-พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ส าหรับเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฝึกฝน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
สรุปการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  จัดท าหลักสูตรปฐมวัย โดยค านึงถึงพัฒนาการทั้ง           4 ด้าน ของเด็ก
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์และจัดท าสื่อต่าง ๆ  ส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ด้วยกระบวนต่าง ๆ จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ที่ให้เด็กได้คิด มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เหมาะสม  

 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
1. รายงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
3. การพัฒนาครูปฐมวัย การประชุม  อบรม สัมมนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก ภายใน อาคารปฐมวัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนปฐมวัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-จัดครูพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็ก 

-จัดหาสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลายทั้งสื่อที่ครูจัดท าเองและสื่อเทคโนโลยี 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สรุปการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ครูจัดท าหลักสูตรปฐมวัยโดยค านึงถึงพัฒนาการทั้ง            4 ด้าน 
น ามาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้  มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ครูจัดมุมส่งเสริม
ประสบการณ์ในห้องเรียน  มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก บันทึกพัฒนาการ  เด็กมีความสุขในการเรียนรู้   

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. การจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
2. มีข้อมูลเด็กรายบุคคล 
3. มีสื่อการเรียนรู้ ของเล่น  
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
5. มีการส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการน าผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามาปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. เกียรติบัตร/รางวัล/รูปภาพถ่าย เป็นต้น 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ โดยมีการเล่นปฏิบัติอย่างมีความสุข 

-ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น 
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ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

                     มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ร่วมมือกันเรียนรู้ และฝึกใช้
กระบวนการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซ่ือสัตย์ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา (ปพ.5) 
 2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน  และการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3. โครงการพฒันาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดค านวณด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 
21 
 4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
 5. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์ 
 6. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 7. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 8. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 9. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของตนเองอย่างเหมาะสม 
 10. รูปภาพกิจกรรม 
 11. ผลการทดสอบระดับประเทศ RT 
 12. ผลการทดสอบระดับประเทศ O-NET 

13. สรุปกิจกรรมตามโครงการ/เกียรติบัตร/ถ้วยรางวัล 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 
 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2562 
การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

 
ตารางเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ด้าน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 63.09 82.00 + 18.91 
การอ่านรู้เรื่อง 58.54 71.63 + 13.09 
รวม 2 ด้าน 60.81 76.81 + 16 

 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 48.27 47.95 49.07 

คณิตศาสตร ์ 33.18 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 35.41 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 34.09 30.86 34.42 

 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 50.83 48.27 - 2.56 

คณิตศาสตร ์ 28.75 33.18 + 4.43 
วิทยาศาสตร์ 32.58 35.41 + 2.83 
ภาษาอังกฤษ 35.63 34.09 - 1.54 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 82.00 67.49 68.50 

การอ่านรู้เรื่อง 71.63 72.51 72.81 
รวม 2 ด้าน 76.81 70.00 70.66 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามระดับคุณภาพที่ตั้ง
ไว้ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับคุณภาพที่ตั้งไว้ 
 

1. ควรส่งเสริงให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้มากยิ่งข้ึน 
2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งาน โครงการ  กิจกรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  พร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน
โดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัด
การศึกษา 

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 
2560 (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2562) โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) 
 4. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 
 5. โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 6. รายงานการเข้าอบรม/รูปภาพ/เกียรติบัตร (sar รายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2562) 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน  
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยมีการ
จัดท าแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน 
 

1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้เท่าท่ีควร 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
        สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงานกิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจาก
การวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค 

 ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับ
อย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ส่งเสริม ครูทุกคนท างานวิจัย ในชั้นเรียน มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. โครงการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3. โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 5. แผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน/สื่อนวัตกรรม/รูปภาพกิจกรรม 
 
 



 
20 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอน โดยจัดการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
 

1. ควรสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2. ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 

 
ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 

- ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

- ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)  เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

- ค าสั่งแต่งตั้งทีเ่กี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
- (ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ ข้อมูลที่ส าคัญท่ีสนับสนุนผลการประเมิน) 
- ภาพถ่าย 
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 ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
                  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบ
กับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่ 16  พฤษภาคม   2562 
 
             
                               

                                                       ลงชื่อ  
                                                                  (นายเอกลักษณ์ สมากร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
 
 
 
     ลงชื่อ  
                                                                              (นายมงคล   พ่ึงเพ็ง) 
                                                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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            มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
1.5  มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 
 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

              ลงชื่อ  
                                        (นายเอกลักษณ์ สมากร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
 
 
         ลงชื่อ  
                              (นายมงคล   พ่ึงเพ็ง) 
                                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
      2) ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
      3) ผู้เรียนมีความสามารถในกาสร้างนวัตกรรม 
      4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6) .มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      2.2  การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
      2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
26 

 
 
 
 

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ  ทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 และโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ได้ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

    (นายเอกลักษณ์ สมากร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดี 

1) มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง 

ร้อยละ 80 

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ร้อยละ 80 

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 80 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ 

ร้อยละ 80 

5) มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 60 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
        1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดี 
        2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดี 
        3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 
        ๔)  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดี 
        ๕)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับดี 

        ๖)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 
        ๑)  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดี 
        ๒)  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดี 
        ๓)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดี 
        ๔)  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดี 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 75 
          ๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 60 
          ๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 75 

          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 
          ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
          6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
        ๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

ร้อยละ 90 

         ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 80 

         ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (เพศ/วัย/เชื้อ
ชาติ/ศาสนา/ภาษา/ประเพณี) 

ร้อยละ 80 

         4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม(สุขภาพกาย/จิตใจ/อารมณ์/สังคม) ร้อยละ 80 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
       ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระดับดี 

      ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดี 

      ๓) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี 

      ๔) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(กิจกรรม PLC/อบรม/พัฒนา) 

ระดับดี 

      5) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (งานอาคาร-สถานที่/แหล่งเรียนรู้) 

ระดับดี 

      6) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ ระดับดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
เรียนรู้ (ICT/ระบบ/) 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

๑) ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (แผนการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 80 

๒) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน) 

ระดับดี 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับดี 
     4) มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(วัดผล/ประเมินผล) 

ระดับดี 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 

ที ่ ๓๕ /๒๕๖3 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561                      
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ.2561 และโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546มาตรา39(๑)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
ปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ดังนี้ 

1. มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
     1.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 นางสาวสุปราณี  สอนน้อย  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
 นางสาวรัตมณี  ปานนา   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 
     1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 นางสาวสุปราณี  สอนน้อย  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
 นางสาวรัตมณี  ปานนา   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 
     1.3 มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 นางสาวมยุเรศ  น้อยค า   ต าแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์   หัวหน้า 
 นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง  ต าแหน่ง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
2. มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
     2.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 นางสาวสุคนธ์รัตน์  ขยา   ต าแหน่ง ครู คศ.3   ประธานกรรมการ  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
 นางสาวอ าภาพร  แจ้งถิ่นป่า  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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 นางสุวรรณี  ปิ่นโตนด  ต าแหน่ง ครู คศ.3  กรรมการ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 นางสาวมยุเรศ  น้อยค า   ต าแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง  ต าแหน่ง ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

    2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง  ต าแหน่ง ครู คศ.1   หัวหน้า 
 นางสาวอ าภาพร  แจ้งถิ่นป่า  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

    2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นางสุวรรณี  ปิ่นโตนด  ต าแหน่ง ครู คศ.3  หัวหน้า 
 นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม ต าแหน่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

       หน้าที ่ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระบบประกันคุณภาพ ในวันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ.2563 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์
โตนด) ต่อไป 

3. สรุปผลและรายงานผล  
 นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง  ต าแหน่ง ครู คศ.1   ประธาน 
 นางสาวอ าภาพร  แจ้งถิ่นป่า  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 นางสาวรัตมณี  ปานนา   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 นางสาวสุพิชชา ฉัตรกั้น   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
       หน้าที ่รวบรวมผล ประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน SAR รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
                   
             สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 

                      (นายเอกลักษณ์ สมากร) 
                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
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ค าสั่ง โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 
ที่ ๓๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น  ส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น 
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
๑. นายเอกลักษณ์  สมากร            ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุคนธ์รัตน์ ขยา  ครูโรงเรียนบ้านปากคลองเรือฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุวรรณี  ปิ่นโตนด  ครูโรงเรียนบ้านปากคลองเรือฯ  กรรมการ 
๔. นางสาวสุปราณี  สอนน้อย ครูโรงเรียนบ้านปากคลองเรือฯ     กรรมการ 
๕. นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านปากคลองเรือฯ     กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             สั่ง วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                              
 
 
 

 
            ลงชื่อ  

                                                                  ( นายเอกลักษณ์  สมากร ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)   
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\ 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั 
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กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยกลุ่มเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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การพัฒนาครูปฐมวัย การประชุม  อบรม สัมมนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก ภายใน อาคารปฐมวัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
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โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน  และการสื่อสาร  

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดค านวณด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดอย่างมวีิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
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โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าบัวลอย การปลูกมะนาววงบ่อ 

การชงเครือ่งดื่ม การท าขนมอบ 

การท าขนมปังหน้าหมู การท าดอกไม้จันทน์ 
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โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

โดยการพานักเรียนร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของตนเองอย่างเหมาะสม 
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โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 

 
 


