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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ผู้รายงานนายเทียม   จรวุฒิพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 

 

                               ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ   หมู่ที่ 5  ต าบลนาเชิงคีรี  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายเทียม  จรวุฒิพันธ์  เบอร์โทรศัพท์ 06-43567307  
จ านวนครู  8  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   5  คน ครูอัตราจ้าง 2  คน  ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน 
 เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  1  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  60  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  18  คน ระดับประถมศึกษา  42  คน 
โทรศัพท์ 0643567307   e-mail  : banwangboo@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษม.  สาขา บริหารการศึกษา  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับคุณภาพในภาพรวม   ยอดเยี่ยม 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที ่3  
รวม 18 คน ครูผู้สอน 1 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้          

คุณภาพเด็กด้านร่างกายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ เด็กช่วยเหลือตนเองในการเข้าห้องน้ าสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้า รับประทาน
อาหารด้วยตนเองได้โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสม
ตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกๆ
เดือน เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน 
มีสนามกีฬาให้เด็กได้ออกก าลัง 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมโดยการใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู     
เช่นจัดให้เด็กร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู และจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา         
วันเข้าพรรษาเป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส        
มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรีพื้นบ้าน ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ    
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ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น ร า ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนผ่านสื่อ TV  ผ่าน INTERNET , 
YOUTUBE เป็นต้น 

คุณภาพเด็กด้านสังคมมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับ
เพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักมีจิตอาสาช่วยงานในห้องและนอกห้องเรียน อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม  รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู เช่นกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่ วันไหว้ครู และจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญาโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยวิทยาศาสตร์น้อย  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือน
ฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้
เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพในภาพรวม   ดีเลิศ 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
6 รวม 42  คน ครูผู้สอน 6 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มี
ผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

คุณภาพของเด็ก : ดีเลิศ ผู้เรียนสามารถอ่านอออกเขียนได้ทุกคน และมีความสามารถในการ
สื่อสารรู้เรื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีศักยภาพตาม
หลักสูตร จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และการบูรณาการกลุ่มสาระ  มีกิจกรรม ท่องสูตรคูณ   
ท่องบทอาขยาน ภาษาวันไทยละค า ภาษาอังกฤษวันละค า  การประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้ว
จัดการสอน ซ่อมเสริม มีการเสริมสร้างทักษะชีวิตและกระบวนการคิดโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามฤดูกาล โรงเรียน
คุณธรรม สถานศึกษาสีขาว และมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน ครู Dare 
ในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม จึงท าให้มีผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ  

กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ โรงเรียนมีการด าเนินวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาศึกษาเพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์โดยใช้กระบวนการบริหารงาน
แบบ PDCA และด าเนินงานตามกระบวนการแบบ SORBAE MODEL : การท างานอย่างเป็นระบบ ใน
รูปแบบองค์กรที่ดี ค้นคว้าศึกษาวิจัย ด้วยความกระตือรือร้น โดยใช้การศึกษาเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อน 

System  : การท างานอย่างเป็นระบบ  
Organization  : ในรูปแบบองค์กรที่ดี 
Research  :  ค้นคว้าศึกษาวิจัย 
Best  : ตามแนวทางที่ดี 
Active  :  ความกระตือรือร้น 
Education : การศึกษา 

และการท างานที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
- การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- ด าเนินการตามแผน 
- ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
- ติดตามผลการด าเนินการ 
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- จัดส่งรายงานประเมินตนเอง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ดีเลิศ ครูจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดหน่วยบูรณาการ
ทักษะ ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน และจัดกิจกรรม Active 
learning และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริง ครไูด้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและพัฒนาตามความสนใจจากสื่อ IT ทุกคน และน าความรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง จัดการเรียนการสอนตาม DLTV โดยครูผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
แนะน านักเรียน ที่เน้นทักษะการคิด บูรณาการทักษะอาชีพ เช่น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามที่สถานท่ีต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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ส่วนที2่ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระบบคุณภาพในภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม 

ระบบคุณภาพในภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3          
รวม 18 คน ครูผู้สอน 1 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ คุณภาพเด็กด้านร่างกายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กช่วยเหลือตนเองในการเข้าห้องน้ าสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้า 
และรับประทาอาหารด้วยตนเองได้โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูงทุกๆเดือน เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อน
เข้าเรียนทุกวัน มีสนามกีฬาที่มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา คุณภาพเด็กด้าน
อารมณ์จิตใจปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยการใส่ชุดผ้า
ไทย ทุกวันศุกร์ และ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู 
และจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความม่ันใจ   
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรีพ้ืนบ้าน ให้นักเรียนได้วาด
ภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน 
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น ร า ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน
ผ่านสื่อ TV  ผ่าน INTERNET , YOUTUBE เป็นต้น 

คุณภาพเด็กด้านสังคมมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับ
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เพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักมีจิตอาสาช่วยงานในห้องและนอกห้องเรียน อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู เช่นจัดกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่ วันไหว้ครู และจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

 
คุณภาพเด็กด้านสติปัญญาโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี

ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยวิทยาศาสตร์น้อย  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือน
ฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้
เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ มีการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ให้แก่
เด็ก เพ่ือ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ท า
ให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ส่วนใหญ่ เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือตนเองในการเข้าห้องน้ า สวมใส่เสื้อผ้า
และรองเท้าด้วยตนเอง หยิบจับสิ่งของ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษฉีกตัดปะเป็นรูปร่าง การจับคู่จากภาพ 
การต่อภาพจิ๊กซอว์ ปั้นดินน้ ามัน เต้นประกอบ
เพลง เพ่ือนสอนเพ่ือน มีจิตอาสาช่วยงานกวาดถู
ห้อง ยกของ และทิ้งขยะถูกท่ี ชอบเล่นกิจกรรม
กลางแจ้ง เช่น กิจกรรมโยนบอล  กิจกรรมกระโดด 
วิ่งเก็บของ การละเล่นพ้ืนบ้าน ลิงชิงบอล 
       เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหว ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกดีต่อตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน  
 

       -เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  
    มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม ในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
       -เด็กควรได้รับการเสริมสร้างด้านสติปัญญา 
ความคิดรวบยอด จากสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 

    การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีศักยภาพ  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  ที่เหมาะสมปลอดภัย  เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
       มีการบริหารจัดการที่ดี                                     ควรจัดครูให้เพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน

ปฐมวัยและมีการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
                                                               

                                                    
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพในภาพรวม   ยอดเยี่ยม 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบเรียนปนเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหว
ทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัด
เล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนปนการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิด
ความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ห้องเรียนมีมุมส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   เพ่ือได้น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาศกัยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
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ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       ครูมีความรู้และความเข้าใจในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก 

      ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 42  คน  ครูผู้สอน 6 คน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ   (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ   (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
สอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านโว้งบ่อจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
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ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์    โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต   และโครงการเสริมสร้างให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งผลให้  

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ความสามารถในการอ่านและเขียนครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.31 ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 74.63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการอ่านและการเขียน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.32   ผลการเรียนเฉลี่ย  5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.98  วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.11 วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.73 
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.37 วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.28  และมีผลการทดสอบระดับชาติ o  net 2562  
วิชาภาษาไทย ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  51.63   ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 49.07 ระดับโรงเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ 2.56     วิชาภาษาอังกฤษ ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  34.58  ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 34.42  
ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ  0.16  วิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  36.67   
ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 32.9  ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ 3.77   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
โรงเรียนค่าเฉลี่ย  27.33   ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 35.55   ระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ 8.22    
 2.2.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
92.86 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับดี  ร้อยละ  92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  ร้อยละ 92.86   จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  92.86  จากค่า
เป้าหมาย  ร้อยละ  90 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดทุกตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา นักเรียนร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น  ร้อยละ  92.86   จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ร้อยละ  92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น  ร้อยละ  100  จากค่า
เป้าหมาย  ร้อยละ 90 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
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สถานศึกษาก าหนด  แบบบันทึกความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  แบบบันทึกร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น  ผลรางวัลสนับสนุน   
 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง  ร้อยละ  92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ี
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  แตกต่าง  ร้อยละ  92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 ได้ตามเป้าหมายทุก
ประเด็นพิจารณา ผลเชิงประจักษ์ ได้แก่จ านวนนักเรียนทะเลาะวิวาท และจ านวนนักเรียนที่ถูกตัด
คะแนนความประพฤติ ลดลงมาก ไม่มีปัญหาในงานฝ่ายปกครองของโรงเรียน    
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ  90 ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ 100  จากค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ  95  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  ร้อยละ  92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ  ร้อยละ  92.86  จากค่า
เป้าหมาย  ร้อยละ  90  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี  ร้อยละ  92.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  
แบบประเมินน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน  แบบรายงานผลการตรวจสอบ
น้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน  แบบประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  แบบบันทึกและสรุปผล
นักเรียนที่ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์  

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดเีลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  
 

          โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนด
จุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียน
มีวิสัยทัศน ์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ  ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร 
โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา 
เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดย
ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความ



16 
รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ปีการศึกษา 2562 (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
ต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง  

2. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี 
นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา – กรีฑา  

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดย
สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดย
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วม
ประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทน
ได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 

 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ พักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้  

   โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการ
บริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ การรายงานข้อมูลทาง
การเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ             
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้ มีคว าม
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนโว้งบ่อส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
3) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ปีการศึกษา 2562 (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ภาคผนวก 
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สรุป ข้อมูลจากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  วิชาภาษาไทย ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  
51.63   ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 49.07 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ 2.56     วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  34.58  ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 34.42  ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ  0.16  
วิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  36.67   ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 32.9  ระดับโรงเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ 3.77   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย  27.33   ระดับประเทศค่าเฉลี่ย 35.55   
ระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ 8.22   
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
 ปีการศึกษา 2560- 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

      
วิชา/ปีการศึกษา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผลต่าง 
 ปี 2560-2562 
 ภาษาไทย 46.63 50.75 51.63 0.88 
 ภาษาอังกฤษ 32.86 32.19 34.58 2.39 
 คณิตศาสตร์ 48.57 43.13 36.67 -6.46 
 วิทยาศาสตร์ 38.5 33.38 27.33 -6.05 
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 โรงเรียน เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
การอ่านออกเสียง 42.64 73.53 68.5 

การอ่านรู้เรื่อง 52.28 74.6 72.81 
รวม 2 ด้าน 47.46 73.57 70.66 
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  ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
อ่านออกเสียง 69.66 42.64 -27.02 

อ่านรู้เรื่อง 77.33 52.28 -25.05 
รวม 2 

สมรรถนะ 
73.5 47.46 

-26.04 
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ระดับชั้น อ. 
2 

อ. 
3 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป    6 รวม 

เด็กในเขตบริการ 3 12 7 6 8 4 5 11 56 
เด็กนอกเขต

บริการ 
1     2   1     4 

รวม 60 
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ร้อยละ ผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ    ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน(น้ าหนักคะแนน5) ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีน้้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตำมเกณฑ์ ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (น้ าหนักคะแนน5) ระดับดีเลิศ 
๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก  ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย  ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและรักธรรมชำติ  ร้อยละ 81 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   (น้ าหนักคะแนน5) ระดับดีเลิศ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอำจำรย์  ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๓.๓ เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนเองนับถือ  ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  (น้ าหนักคะแนน5) ระดับ...ดีเลิศ 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้  ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๔.๓ มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย  ร้อยละ 75 ขึน้ไป ได้ระดับดีเลิศ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  (น้ าหนักคะแนน5) 

ระดับดีเลิศ 

๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 



34 
รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ปีการศึกษา 2562 (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

๕.๒ ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยทำงบวก  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  (น้ าหนักคะแนน 20) 

ระดับยอดเยี่ยม 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำยและ
สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำร
ปรับกำรจัดประสบกำรณ์ 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
๕.๑๐ ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   (น้ าหนักคะแนน 20) 

ระดับ...ยอดเยี่ยม.. 

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
๖.๒ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย  

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๖.๓ ผู้บรหิำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีสว่นรว่มและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือ
กำรวิจัยเปน็ฐำนคิดทั้งด้ำนวชิำกำรและกำรจัดกำร 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 
๖.๖ ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป 
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มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ระดับ...ดีเลิศ 
๗.๑ มีหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน้ำสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย  

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย   

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๗.๔ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๗.๕ จัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน  ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ  (น้ าหนักคะแนน5) 

ระดับ....ดีเลิศ 

8.1 ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๘.๒ จัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
๘.๔ ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๘.๕ น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๘.๖ จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ร้อยละ 7๕ ไดร้ะดับดีเลิศขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับ...ดีเลิศ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร                 
ในสถำนศึกษำ  

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๙.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  (5) 

ระดับ...ดีเลิศ 

๑๐.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๑๐.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย  ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มำตรฐำนที่ ๑๑ กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น  (5) 

ระดับ...ดีเลิศ 

๑๑.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๑๑.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 7๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน..บ้านโว้งบ่อ..ปีการศึกษา  2562 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
      ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค้ำนวณ ตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดี 

      ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  

ดี 

      ๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดี 
      ๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ดี 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ ดี 
      ๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท้ำงำน ยอดเยี่ยม 
      7) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนำกำรทำงกำรเรียนวิชำภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ดี 
  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

      ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
      ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ยอดเยี่ยม 
      ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ       ยอดเยี่ยม 
      ๖) มีคุณลักษณะสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น (..................) ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

      ๑) กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
      ๒) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
           ๒.๑ กำรวำงแผนและด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียน
รอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด้ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ยอดเยี่ยม 

           ๒.๒ กำรวำงแผนและด้ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม 
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  

ดี 
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           ๒.๓ กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ยอดเยี่ยม 
           ๒.๔ กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
     ๓) กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

ยอดเยี่ยม 

     ๔) กำรก้ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
     ๑) กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
     ๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
     ๓) กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภำพ 

ดี 

     ๔) กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ยอดเยี่ยม 
     ๑) กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
หมายเหตุ 
  

 กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕62  
 ๑. ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ให้ประเมินตำมแนวทำงประประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มำตรฐำนเดิม ๑๑ มำตรฐำน 
 ๒. ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้ประเมินตำมคู่มือกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มำตรฐำนใหม่ 3 มำตรฐำน 
 ๓. กำรตัดสินผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในที่ก้ำหนดของแต่ละระดับ 
ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม  ๕ ยอดเยี่ยม 
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๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ  ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปำนกลำง  ๒ ปำนกลำง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ก้ำลังพัฒนำ  ๑ ก้ำลังพัฒนำ 
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ประกาศโรงเรียน.บ้านโว้งบ่อ. 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม 
๒๕๕๙ 
 

 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อ.มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน    จึงก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย ทั้งกำรศึกษำระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปี
กำรศึกษำ 2562        ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

ประกำศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2562   
 
 
          ลงชื่อ ........................................ 

            (นำยเทียม  จรวุฒิพันธ์) 
             ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

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

 

 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประกอบกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบกำรทดสอบ กำรประเมิน 
กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
โรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อจึงได้ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

โรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อจึงประกำศกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย  และกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  
     ประกำศ ณ วันที่   16  พฤษภำคม  ๒๕๖2 
 
           
                                 
                                                              ลงชื่อ ..................................................  
                                                                            (นำยเทียม  จรวุฒิพันธ์) 
                                                                         ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อ 
 
     ลงชื่อ ................................................. 
                                                                               (นำยอุบล   เสือโต.) 
                                                                     ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อ 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

                                  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๕ 
๑.๑  มีน้้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน   ๑ 
๑.๒  มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ๑.๕ 
๑.๓  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน ๑.๕ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

๕ 
๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๑ 
๒.๒ มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก ๑ 
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ  ๒ 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม           

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ ๒ 
๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน   ๑ 
๓.๓ เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ  ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้  ๑ 
๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ๑ 
๔.๓ มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ๑ 
๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 
๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  และสำมำรถ

น้ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรจัดประสบกำรณ์ 
๒ 

๕.๒ ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ๒ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

และสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล  

๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก  ๒ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก ๒ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมอืกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำย และสรุป
รำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ๒ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตร่ตรอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก ๒  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสทิธิผล  

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๓ 
๖.๒   ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ๓ 
๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัย

เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
๓ 

๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

๓ 

๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ๓ 
๖.๖ ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 
๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๒ 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

๒๐ ๗.๑ มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน้ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๔  
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  ๔  
๗.๔ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น ๔  
๗.๕ จัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน  ๔  

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ๕ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๘.๑ ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ๑ 
๘.๒ จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ๑ 
๘.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
๐.๕ 

๘.๕ น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๕ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๕ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ๒.๕ 
๙.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ  ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย 

 

๕ ๑๐.๑   จัดโครงกำร กิจกรรมพัฒนำเด็กให้มีความประหยัดและกำรออมทรัพย์ ๓ 
๑๐.๒   ผลกำรด้ำเนินงำนส่งเสริมให้เด็กมีความประหยัดและการออมทรัพย์ ๒ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
                    เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

 

๕ ๑๑.๑   จัดโครงกำร กิจกรรมกำรน้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๓ 

๑๑.๒   ผลกำรด้ำเนินงำนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา บรรลุตำมเป้ำหมำย     

๒ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง ก้ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบกำรทดสอบ กำรประเมิน กำร
ประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

 โรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อจึงประกำศกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  
     ประกำศ ณ วันที่  16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
    
 
   

                                                ลงชื่อ .................................................... 
                                                         (นำยเทียม  จรวุฒิพันธ์) 

                                                                           ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อ 
 
 
         ลงชื่อ .............................................. 
                              (นำยอุบล   เสือโต) 
                                                                          ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  แนบท้ำยประกำศโรงเรียน.บ้ำนโว้งบ่อ 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

                               เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค้ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
      ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ  
      ๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
      ๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
      ๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท้ำงำน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 
      ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
      ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
      ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑) กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน  
      ๒) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
           ๒.๑ กำรวำงแผนและด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
และด้ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
         ๒.๒ กำรวำงแผนและด้ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
         ๒.๓ กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
         ๒.๔ กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     ๓) กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 
     ๔) กำรก้ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     ๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     ๓) กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     ๑) กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
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